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                                چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن                     که مى گوینـد مالحـان سـرودى
                               اگر بـــاران بـه کوهستــان نبـارد                    به سالى دجله گردد خشک رودى

التیام درد هاى این روز مردم را جز سخن شیخ اجل نمى دانم.
اســتاد ســخن گــر امــروز مــى زیســت، از خــم بــه ابــرو نیــاوردن ایــن خلــق، شــرافت و شــکیبایى ایــن خلــق، متحیــر مــى 
ــد. ــع برمیگردان ــن جم ــاى ای ــگارش از ثن ــه ن ــرأ ب ــم را منحص ــان، قل ــول کن ــان و الح ــف زن ــر ک ــف ب ــت و ک گش

بــارى بــه هــر جهــت، صبــر راهگشــا و عــالج هــر حرکــت رو بــه جلــو و رشــد و تعالــى ســت، چــرا کــه هســت بعــد هــر 
صبرى ظفر بعد هر تلخى شکر.

ســالى کــه پیــش روســت را بایــد بــا کــد یمیــن و عــرق جبیــن گذرانــد و صورتهامــان را بــا ســیلى ســرخ کنیم،کــه ایــن 
میراثى ست که از گذشتگان به ما ارث رسیده است ...

نشــریه اى کــه پیــش روى شماســت بــه  تــالش دانشــجویان بخــش اقتصــاد دانشــگاه شــیراز، و بــه اهتمــام انجمــن علمى 
این بخش گردآورى شده است.

امیــد اســت کــه بــر دل مخاطــب بنشــیند و بتوانــد هــر چــه قــدر جــزء، بــه معلومــات و بینــش خواننــدگان افــزون کنــد.    

یاحق. 

فاطمه میرزایى
سردبیر نشریه

ــماره نهم/ بهار96 اکونوموس/ ش

  فهرست
نحوه دریافت مقاالت

 سخن سردبیر

سرمقاله: دموکراسى، بدگوارشى ملت ها

صداى یک دست بریتانیا

 گفت و گویى جذاب با زوج هیئت علمى بخش اقتصاد

اقتصاد غیر رسمى و پدیده دستفروشى

ارائه مدل نظام نوین بانکدارى اسالمى

توسعه و تجدد

اقتصاد نفتى

راهکارى براى اصالح نظام بانکى

ساختار گرایان چه مى گویند؟

موتور جست و جوى پولدار

 نوبل 2017 اقتصاد، اقتصاد رفتارى

توریست وپوشاك ایران وترکیه

اقتصاد، آن روى سکه فوتبال

ثروت ملل، آدام اسمیت وظهور مکتب کالسیک
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شماره دهم نشریه اکونوموس

دریافت مقاالت طى مراحل زیر صورت پذیرفت :
مرحلــه اول : فراخــوان دریافــت مقالــه و همــکارى در کانــال تلگــرام انجمــن علمــى اقتصــاد و ســایر کانــال هــا وگــروه هاى 
مربوطــه و همچنیــن بــه صــورت محیطــى  در ســطح دانشــکده و دانشــگاه اعــالم گردیــد و دانشــجویان عالقمنــد بــه 

همکارى در این شماره از نشریه آمادگى خود را به سردبیر نشریه اعالم نمودند.
مهلت ارسال اثار ( مقاله،مصاحبه، گزارش و ...) تا 20 اسفند ماه اعالم گردید.

مرحلــه دوم : مطالــب دریافتــى از دانشــجویان توســط اعضــاى هیئــت تحریریــه نشــریه اکونومــوس بــه نقــد و بررســى 
گذاشته شد و آثار برگزیده انتخاب شدند.

مرحلــه ســوم : آثــار برگزیــده توســط اســتاد مشــاور انجمــن علمــى بررســى و نــکات مورد نظر ایشــان بــه ســردبیر و هیئت 
تحریریه نشریه منتقل گردید.

مرحلــه چهــارم : پــس از تاییــد نهایــى ســردبیر نشــریه مقــاالت مــورد نظــر در شــماره دهــم نشــریه اکونومــوس بــه چــاپ 
رسیدند.                                                                                                                                                                                                         

محمـد امین زارعى
مد یر  مسئول نشر یه
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ــال  ــت س ــد، هف ــروج رأى  ده ــه خ ــا ب ــر بریتانی (اگ
نامطمئــن پیــش روى خواهــد داشــت ودر پایــان ایــن 
فرآینــد بــاز نمــى تــوان مطمئــن بــود کــه کســب و 
کار مــا دسترســى کامــل بــه بــازار را دارد و ایــن امــر 

مى تواند به از دست رفتن شغلها منجر شود.)

(عضویــت در اتحادیــه اروپــا ،مــارا از تغییرات وســیع 
ــادى  ــى اقتص ــورو بدبخت ــى دارد،ی ــاز م ــن ب در قوانی
بــراى فقیرتریــن اقشــار پدیــد آورده اســت و قوانیــن 
اتحادیــه منجــر بــه بیــکارى و بــى ثباتــى و ناامنــى 

شده است.)

ایــن دو جملــه مقامــات دولــت بریتانیــا (دیویــد کامــرون 
نخســت وزیــر بریتانیــا و مایــکل گــووى وزیر دادگســترى 
بریتانیــا) بــه ترتیــب نماینــده اى از تحلیــل ها و خواســته 
هــاى گــروه هــاى مخالفیــن و موافقیــن خــروج جزیــره از 

اتحادیه اروپا یا همان برگزیت است.

اما Brexit چیست؟
اصطــالح و تکــواژ مرکــب برگزیــت کــه چنــدى ســت بــه 
ــى  ــرده م ــام ب ــات ازآن ن ــا و مطبوع ــانه ه ــرات در رس ک
ــر از  ــاى کبی ــى بریتانی ــروج آت ــه خ ــاره دارد ب ــود  اش ش

اتحادیه اروپا.
بریتانیا پس از یک همه پرســى در ســال 2016 اعالم کرد 

که آماده خروج از این اتحادیه ست.
ــر ســر  ــا ب  انگلســتان دو ســال فرصــت خواهدداشــت ت

چگونگى روابطش با اتحادیه اروپا مذاکره کند.
 بــه طــور کلــى چــه مخالفیــن و موافقیــن خــروج 
بریتانیاطبــق آنچــه از تحلیــل هــا و گمانــه زنــى هــا بــه 
ــد کــه اقتصــاد  ــرآن ان ــد متفــق القــول ب دســت مــى آی

بریتانیــا در کوتــاه مــدت متضــرر خواهــد شــد و 
مخالفیــن گویــى ایــن مرحلــه گــذار را بــه جــان خریــده 
ــه اهــداف  ــا در پــس روزهــاى بعــد از برگزیــت ب ــد ت ان

خود  در قبال این خروج برسند.
ــى  ــن  جدای ــت ای ــر عل ــد ب ــى مســبب ومزی چــه دالیل

شد؟
از لحاظ فرهنگى:

بریتانیــا بــه عنــوان عضــوى پرمدعــا از آغــاز همــکارى با 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــى نس ــه خودبرتربین ــا روحی ــه ب اتحادی
کشــورهاى عضــو ،هیــچ گاه از مواضــع حاکمیتــى خــود 
کوتــاه نیامــده اســت و بــه تعبیــرى بعــد از چهــل و اندى 
ــه کــه کشــورها را  ــر وضــع قوانیــن اتحادی ســال دربراب
مجبــور مــى کنــد از قوانیــن خاصــى پیــروى کننــد قــد 
علــم کــرده و بــه مذاقــش ایــن قوانیــن دســتورى خوش 
ــته  ــان بس ــن پیم ــروج از ای ــه خ ــر ب ــد و کم ــى آی نم

است.
ــا  ــه بریتانی ــتهاى خارج ــاد و سیاس ــب اقتص ــا از جان ام

دالیل منطقى دال بر این قضیه است:
در بــدو ورود بریتانیــا بــه ایــن اتحادیــه پیــش بینــى مى 
شــد کــه اتحادیه اروپــا 36 درصــد  GPD دنیا را داشــته 
باشــد ،امــا در حــال حاضــر بــه 15درصــد ســقوط کــرده 
ــى  ــر ناکارای ــاهدى ب ــد ش ــى توان ــود م ــه خ ــت ک اس

سیستم باشد.
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امــا ســالى  گذشــت بــا دوتصمیــم غیرمنتظــره و بــزرگ 
بــه پایــان رســید. دوتصمیمــى کــه گاهــأ در کنــار هم در 

معرض قیاس قرار مى گرفتند.
ــا و  ــه اروپ ــه خــروج از اتحادی ــا ب ــردم بریتانی انتخــاب م
ــت  ــه ریاس ــکا ب ــده امری ــاالت متح ــردم ای ــاب م انتخ
جمهــورى دونالــد ترامــپ هــردو در کنــار هــم از شــوك 

هاى بزرگ جهان در سال گذشته بودند.
استیون هاوکینگ (فیزیکدان بریتانیایى)، در این مهم باور 
داردکه این دو خیزش بزرگ، فریاد خشم مردمانى ست که 
فکر مى کنند رهبرانشــان آنها را رها کرده اند،این مردم 
اعتراضشــان را با رد نصایح فرهیختگان اعالم مى کنند.

و در آخــر: طبــق آمارهــاى رشــد اقتصــادى ،بریتانیــا از 
زمــان رأى مردمــش بــه خــروج بــا کنــدى قابــل توجهى 
ــا درنظــر گرفتــن  ــان ب روبــرو اســت و بیشــتر اقتصاددان
پونــد  پولــى  واحــد  ارزش  ســقوط  و  تــورم 
انــد. بدبیــن  آن  دورنمــاى  بــه 

اما آیا انگلیس از راه رفته باز مى آید؟
در گزارش اخیر صندوق بین المللى پول پیشدود آن به 

چشم چه کسى خواهد رفت؟
آینده اتحادیه اروپا با نبود بریتانیا چگونه پیش مى رود؟
باخت مارین لوپنودنیا  انگلستان را چگونه خواهد دید؟

دره مرگ یا قله ى اقتصاد اروپا؟

ــا کشــورهاى  ــه همــکارى ب ــه ادام ــرم: ب ــروج ن 2_خ
اتحادیــه مــى پردازدکــه امــا با کاهــش 5 درصــدى همراه 

است.
3_مانــدن جزیره در حوزه اقتصادى اروپا:  این گزینه 
از دوگزینــه ى دیگــر مطلــوب تــر اســت امــا بازهــم بــا 

کاهش 2درصدى همراه خواهد بود.
 

 (اگــر بریتانیــا بــه خــروج رأى  دهــد، هفــت ســال نامطمئــن 
ــاز  ــد ب ــن فرآین ــان ای ــت ودر پای ــد داش ــش روى خواه پی
ــى  ــا دسترس ــب و کار م ــه کس ــود ک ــن ب ــوان مطمئ ــى ت نم
کامــل بــه بــازار را دارد و ایــن امــر مــى توانــد بــه از دســت 

رفتن شغلها منجر شود.)
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا
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ــه عنــوان حــق  ــورو ب ــارد ی انگلســتان ســاالنه 4.17میلی
ــه  ــغ ب ــردازد کــه ایــن مبل ــه مــى پ ــه اتحادی عضویــت ب
ــود. ــى ش ــت م ــر پرداخ ــن ت ــاد پایی ــا اقتص ــورها ب کش
قوانیــن کار در اتحادیــه اروپــا تهدیــدى بــراى خــود 
شــهروندان بریتانیاســت چــرا کــه طبــق ایــن قانــون بــه 
افــراد اجــازه مهاجــرت بــه هرجــا که بخواهنــد را مــى دهد.
ــه  ــوان ب ــرى میت ــو پذی ــرت و پناهج ــت مهاج از سیاس

عنــوان عمــده دالیــل تقابــل انگســتان بــا کشــور 
آلمان درسالهاى قبل دانست.

آنــگال مــرکل صــدر اعظــم آلمــان کــه بــه دلیــل 
ــش  ــو واکن ــرش  پناهج ــتهاى پذی ــع سیاس وض
هــاى زیــادى را در داخــل آلمــان و دیگــر 
ــع  ــاوت مواض ــه تف ــا برانگیخت ــورهاى اروپ کش
بســیارى در ایــن بــاب بــا انگلیســى هــا کــه بــا 
ورود پناهجویــان و هرگونــه تغییــر ســاختار 

جمعیتى مخالف اند دارند.
پسابرگزیت :

ــود  ــراى خ ــط ب ــه فق ــروج ن ــن خ ــع ای بالطب
ــر کل جهــان تاثیــرات  ــا بلکــه ب ــه اروپ ــا و اتحادی بریتانی
گذاشــت: خواهــد  آینــده  در  را  خــود 
در کوتــاه مدت میتوانــد باعث ایجــاد شــوکهاى روانى و 
شــود. بــازار  بــه  قیمتــى 
در میــان مدت باعــث ایجاد انگیــزه در دیگر کشــورهاى 
عضــو اتحادیــه بــراى ایجــاد همــه پرســى و خــروج از ایــن 
پیمــان شــود .هماهنگونــه کــه در همیــن روز هــا زمزمــه 
هایــى نیــز از جدایــى فرانســه از اتحادیــه و بــه اصطــالح 
ــا پیــروزى  فرگزیــت شــنیده مــى شــد کــه در نهایــت ب
ــت  ــزد راس ــن نام ــن لوپ ــت ماری ــرون و باخ ــل مک امانوئ
ــه  ــن کشــور ک ــات ریاســت جمهــورى ای افراطــى انتخاب
معتقــد  بــه اســتقالل و خــروج فرانســه از اتحادیــه بــود 

شد.
در گــزارش اخیــر صنــدوق بیــن المللــى پول پیــش بینى 
ــته  ــت داش ــه 3٫2 اف ــان از 3٫4 ب ــادى جه ــد اقتص رش
ــد در  ــن خــروج و تردی ــل آن احتمــال ای ــه دلی اســت ک
اســت. شــده  اعــالم  کالن  گــذارى  ســرمایه 
امــا طبــق ایــن رونــد در بلندمــدت مــى تــوان گفــت کــه 
ــه روال عــادى خــودش برخواهــد گشــت. ــط ب ــن رواب ای

به هر حال در برابر بریتانیا 3راه قرار دارد:
1_خــروج قاطعانه: کــه با کاهــش 8درصدى نرخ رشــد 
اقتصــادى طــى 15ســال آتــى احتماال همــراه خواهــد بود.



 
امــا ســالى  گذشــت بــا دوتصمیــم غیرمنتظــره و بــزرگ 
بــه پایــان رســید. دوتصمیمــى کــه گاهــأ در کنــار هم در 

معرض قیاس قرار مى گرفتند.
ــا و  ــه اروپ ــه خــروج از اتحادی ــا ب ــردم بریتانی انتخــاب م
ــت  ــه ریاس ــکا ب ــده امری ــاالت متح ــردم ای ــاب م انتخ
جمهــورى دونالــد ترامــپ هــردو در کنــار هــم از شــوك 

هاى بزرگ جهان در سال گذشته بودند.
استیون هاوکینگ (فیزیکدان بریتانیایى)، در این مهم باور 
داردکه این دو خیزش بزرگ، فریاد خشم مردمانى ست که 
فکر مى کنند رهبرانشــان آنها را رها کرده اند،این مردم 
اعتراضشــان را با رد نصایح فرهیختگان اعالم مى کنند.

و در آخــر: طبــق آمارهــاى رشــد اقتصــادى ،بریتانیــا از 
زمــان رأى مردمــش بــه خــروج بــا کنــدى قابــل توجهى 
ــا درنظــر گرفتــن  ــان ب روبــرو اســت و بیشــتر اقتصاددان
پونــد  پولــى  واحــد  ارزش  ســقوط  و  تــورم 
انــد. بدبیــن  آن  دورنمــاى  بــه 

اما آیا انگلیس از راه رفته باز مى آید؟
در گزارش اخیر صندوق بین المللى پول پیشدود آن به 

چشم چه کسى خواهد رفت؟
آینده اتحادیه اروپا با نبود بریتانیا چگونه پیش مى رود؟
باخت مارین لوپنودنیا  انگلستان را چگونه خواهد دید؟

دره مرگ یا قله ى اقتصاد اروپا؟
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یــک بیوگرافــى کلــى از خودتــان داشــته باشــید. 
(محــل تولــد، تحصیــل، بهتریــن مقطــع تحصیلى 

و چرا اقتصاد؟)

دکتــر دهقان: مــن زهرا دهقــان متولد شــیراز،تحصیالت 
ــى  ــیراز و  کارشناس ــگاه ش ــود را در دانش ــى خ کارشناس

ارشد و دکترى خود را در دانشگاه اصفهان گذرانده ام.
مــن از اقتصــاد پیــش زمینــه اى نداشــتم و تنهــا چیــزى 
کــه بــه مــن گفتــه بودنــد اینکــه بــازار کار آن در آینــده از 
رشــته هــاى دیگــر بهتــر اســت .درزمــان انتخــاب رشــته 
کارشناســى چنــد مهندســى مدنظــر داشــتم و بعــد از آنها 
اقتصــاد را انتخــاب کــردم کــه قبــل از انتخــاب دهم مــن بود.
ــى را در دوره  ــه اســاتید بســیار خوب ــت اینکــه تجرب از باب
کارشناســى داشــتم و همیشــه ســعى ام بــرآن بــوده که از 
ــم را  ــن دوران تحصیل ــم بهتری ــاد کن ــى ی ــه نیک ــا ب آنه
کارشناســى میدانــم چــرا کــه ســواى ایــن مســائل اســاس 
رونــد تحصیلــى انســان در  کارشناســى پــى ریزى مى شــود.

دکتر شــهنازى: مــن روح اهللا شــهنازى متولــد گلپایگان 
ــانس را  ــودم. لیس ــگان ب ــتان در گلپای ــا دوران دبیرس وت
دانشــگاه فردوســى مشــهد وکارشناســى ارشــد و دکتــرى 
خــود را در دانشــگاه اصفهــان گذرانــده ام .یکــى از دالیــل  
مهمــى کــه بــه اصفهــان رفتــم عالقه قلبــى و همــکارى با 

جناب دکتر رنانى بود.
اقتصــاد در بــدو ورود بــه دانشــگاه از عالیــق اول مــن نبــود 
از ســال دوم کارشناســى بــود کــه به این رشــته عالقمند شــدم.
بهتریــن مقطــع تحصیلــى هــم بــه لحــاظ ارتباطــى کــه با 
ــا  ــود و ب ــى ب ــتم کارشناس ــتانم داش ــجویان و دوس دانش
ــه  بســیارى از آنهــا در حــال حاضــر در ارتباطــم و هــم ب
لحــاظ مباحــث علمــى و هم به لحــاظ دســتاورد هــاى علمى.

قشنگترین ایده اى که در زندگى گرفتید؟

دکتــر شــهنازى: اقتصــاد تنهــا رشــته اى ســت کــه بــه 
همــه رشــته هــا مرتبــط مــى شــود بــه فــرض مثــال اگــر 
بــه تاریــخ ، فیزیــک ، ریاضــى، روانشناســى، حقــوق ، علوم 
ــته  ــر داش ــه مدنظ ــرى را ک ــته ى دیگ ــى و هررش سیاس
ــن  ــوان از ای ــى ت ــه م ــن رشــته ک ــردى تری باشــید، کارب

رشته ها استفاده کرد اقتصاد است.

ــه در  ــم اینک ــى گرفت ــه در زندگ ــده اى ک ــن ای مهمتری
اقتصــاد شــما بــه دنبــال تخصــص بهینــه هســتید و در هر 
ــتفاده  ــد اس ــه بای ــص بهین ــن تخص ــرى از ای ــم دیگ عل
کرد،شــما بــا محوریــت اقتصــاد بــه تمــام ســواالت دیگــر 
مــى توانیــد پاســخ دهید. مفاهیــم پایــه اى اقتصــاد بیانگر 

همه واقعیات علوم مختلف است.
دکتــر دهقــان:  قشــنگ تریــن ایــده مــن مخصوصــا در 
کالســهاى دکتــرى ایــن بــود کــه وقتــى معیارهــا بــزرگ 
مــى شــوند اتفاقــات خیلــى خــوب و بــزرگ اتفــاق مــى 
افتــد بــه ماننــد کشــورهاى چیــن و هنــد کــه بــا افزایــش 
و اســتفاده از چنیــن ظرفیتهایــى ،درحــال تســخیر دنیــا 
ــا  ــازگار ب ــه س ــود ک ــده اى ب ــن ای ــن زیباتری هســتند. ای
فطــرت آدمــى کــه در رابطــه بــا جمعیــت و فرزنــدآورى 

بود.
پایــان نامــه دکتــرى من هــم بخشــى از آن درهمیــن باب 
بــود و جالــب بــراى مــن اینجــا بــود کــه در کشــور هــاى 
پیشــرفته و مــدرن ایــن نــرخ رشــد همیشــه مثبــت بــوده 

است.

کجا احساس کردید که راه را درست آمدید؟

دکتر دهقان:
ســالهاى دوم، ســوم کارشناســى بــود کــه از دکتــر مرزبــان 
ــرى ام را  ــدرك دکت ــم م ــى میتوان ــن ک ــیدم: م پرس
بگیــرم؟ ایــن جملــه را جنــاب دکتــر بیــش از مــن 
ــه  ــش ب ــه در بخ ــى ک ــتند و زمان ــر داش ــه خاط ب
عنــوان هیئــت علمــى مشــغول بــه کار شــدم آن 
روز کــه مــن ایــن ســوال را از ایشــان پرســیدم بــه 
ــود کــه احســاس  ــان ب ــد.ازآن زم خاطــرم آوردن

کردم راه را درست آمدم.

دکتر شهنازى :
اواخــر تــرم اول کارشناســى ،اوایــل تــرم بــه 
ــن  ــاد بهتری ــه اقتص ــیدم ک ــم رس ــن مه ای

رشته براى من بوده است.
 

                          

چرا خارج از کشور نرفتید؟

دکتر دهقان: در مقطع کارشناسى که امکان نداشت و 
اواخر ارشد هم باهم ازدواج کردیم و بالفاصله دکترى قبول 
شدیم و بعد هم به دلیل تولد فرزندانمان هنوز این فرصت 

را پیدا نکردیم.

کسب و کار خود را چگونه آغاز کردید؟

دکتــر شــهنازى: از طــرح هــا و پــروژه هــاى تحقیقاتى 
شــروع کــردم از زمــان لیســانس، یــادم اســت هفتــه اول 
ــى کــه  ــودم زمان ــول شــده ب ــه قب کارشناســى ارشــد ک
کالســهاى رســمى شــروع نشــده و دانشــجویان نیامــده 
بودنــد، بــه همــه اســاتید ســفارش کــردم کــه مــن مــى 
توانــم در پــروژه هــا و تحقیقاتــى کــه داریــد اگــر نیــاز بــه 
ــا را  کمــک خواســتید انجــام دهــم حــاال چــه آن کاره
تجربــه داشــتم چــه خیــر. در حــال حاضر هــم همینطور 
ــن  ــن دارم ای ــت ذه ــه پش ــه همیش ــده اى ک ــت. ای اس
اســت کــه اگــر دیگــرى توانســته انجــام دهــد پــس مــن 

هم میتوانم .



دکتــر دهقــان: در ادامــه صبحــت 
ــه اى  ــان اندوخت ــر، ایش ــاى دکت ه
انبــوه از دانــش در اکثــر زمینــه هــا 
ــا  ــه اى ب ــر زمین ــما در ه ــد، ش دارن
ایشــان صحبــت کنیــد آن را مطالعه 
ــر  ــاید اگ ــد. ش ــرده ان ــق ک و تحقی
دوران  بــه  هــم  مــن  روز  یــک 
کارشناســى برمى گشــتم راه ایشــان 

را ادامه میدادم.

دکتــر شــهنازى: در زمــان مــا اینترنــت، گــوگل از ایــن 
قبیــل ابــزار بــه پررنگــى االن نبــود و دوســتانم هــرگاه هــر 
ــا مقــاالت و موضوعــات مختلــف  جســتجویى دررابطــه ب
مــى خواســتند از مــن کمــک مــى گرفتنــد. نکتــه اى کــه 
هســت ایــن اســت کــه شــما لزومــى نــدارد یــک مقالــه را 
در ابتــدا تمــام کلمــات و مباحــث آن را بفهمیــد و آنالیــز 
ــه هــاى پنجاهــم،  ــراى شــما از مقال ــن اتفــاق ب کنیــد ای
صدهــم بــه بعــد بــراى شــما مى افتــد کــه میبینیــد همه 

ى انها یک روند خاصى را مرتبا تکرار میکنند.

خانــم دکتــر دهقــان، یکــى از ویژگیهــاى بــارز و 
و  انگیــزه، پشــتکار، تــالش  آشــکار شــما 
ــتن  ــن داش ــما در عی ــف ش ــاى مختل فعالیته
وظیفــه ى مــادرى ســت، ایــن ویژگــى هــا چگونه 
بــه دســت آمــده اســت؟ و چگونــه ایــن تعــادل را 

ایجاد مى کنید؟

دکترشــهنازى: از ویژگــى هــاى فــوق العــاده مثبتــى که 
ــات  ــام موضوع ــه در تم ــود دارد ک ــر  وج ــم دکت در خان
ــا از آن  ــرد ت ــه کار میگی ــر ب ــا اخ ــان را ت ــالش خودش ت
نتیجــه اى بــه دســت آورد، ایــن بهتریــن ویژگــى ایشــان 

است.

دکتر دهقــان: عالقه و وجود فــردى کــه در زندگى باعث 
فرســایش شــما نشــود و اوهــم همانقــدر عالقمنــد و پیگیر 
باشــد باعــث مى شــود کــه بازدهــى فزاینــده اى بــه وجود 
آیــد. از اول کــه مــا شــروع کردیــم هدفمــان ایــن بــود کــه 

تا آخر این راه را ادامه دهیم.

احســاس میکنیــد بــا کــدام نظریــه پــرداز وجــه 
اشــتراك بیشــترى داریــد؟ اگــر در زمان حــال آن 
ــب او  ــروان مکت ــد پی ــى میکردی ــمند زندگ دانش

مى شدید؟
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دکتــر شــهنازى: اینکــه 
بخواهیــد فقــط یک مکتــب را 
ــن  ــتلزم ای ــم مس ــاب کن انتخ
اســت کــه بــه مرحلــه اى 
ــوب  ــم خ ــه بتوانی ــیم ک برس
کنیــم.  قضــاوت  و  انتخــاب 
هــاى  ویژگــى  هرمکتبــى 
مثبــت و منفــى دارد کــه بایــد 
ــا   ــد ام ــل باش ــان کام اطالعاتت
بــا توجــه بــه شــرایطى کــه در حــال حاضــر در آن زندگى 
میکنیــم درایــران تئوریهــاى اقتصــاد نهادگرایــى بیشــتر 

جواب مى دهد.

دانشــجویان بخــش اقتصــاد دانشــگاه شــیراز را 
درمنظر استاد چگونه ارزیابى میکنید؟

دکتــر دهقان: دانشــجویان بخش اقتصاد درســالهایى که 
مــن تدریــس میکنــم و بــا آنهــا در ارتبــاط هســتم، نظم و 
هماهنگــى بســیار زیــادى در آنهاســت و  از همــان روز اول 

که درس کلیات را مى خوانند در آنها درونى شود.  

ســوال بعــد درمــورد وضعیــت و حیطــه ى علــوم 
ــالیان  ــه در س ــت ک ــا اس ــه م ــانى در جامع انس
ــه آن  ــبت ب ــردم نس ــه و م ــدگاه جامع ــر دی اخی
ــه  ــما ب ــر ش ــت، نظ ــه اس ــود یافت ــى بهب اندک
ــل  ــه تحصی ــن حیط ــه در ای ــرادى ک ــوان اف عن
کــرده ایــد و پژوهــش داشــته ایــد در مــورد ورود 

فرزندتان به این حوزه ها چیست؟

ــم  ــرام خواه ــدم احت ــه فرزن ــه عالق ــان: ب ــر دهق دکت

گذاشــت. شــرایط و ویژگــى هــاى رشــته هــاى مختلــف را 
ــذار  ــود او واگ ــه خ ــم را ب ــت و تصمی ــم گف ــه او خواه ب

میکنم .
شــاید از نظــر مــا اگــر در رشــته اقتصــاد تحصیــل کنــد 
ــا  ــه ى او ب ــا ممکــن اســت عالق ــق باشــد ام بســیار موف

عالقه ما متفاوت باشد.

ــته  ــى در رش ــورى و عمل ــث تئ ــه ى مباح فاصل
اقتصــاد روز بــه روز بیشــتر میشــود واین شــکاف 
ــم  ــب مبه ــوآورى و موج ــن ن ــن رفت ــث از بی باع
ــده مــى شــود.  ــن رشــته در آین ــازار ای شــدن ب
ــن  ــال ای ــاتید در قب ــجویان و اس ــه دانش وظیف
موضــوع چیســت؟ آیــا دانشــجو بایــد ذاتا نــوآور 

باشد؟

ــون  ــته اى چ ــد رش ــم مانن ــاد ه ــور اقتص چط
ــم از  ــا بدانی ــه م ــود ک ــردى ش ــتارى کارب پرس
ــتفاده  ــد اس ــه بای ــده چگون ــان در آین علمم

کنیم؟
دکتــر دهقــان: الزمــه ایــن موضــوع این اســت کــه در 
ــما  ــى ش ــه متقاض ــند ک ــى باش ــگاه گروه ــار دانش کن

باشند تا بتوانید از علم خود استفاده کنید.
ــدم  ــى از ع ــت ناش ــگاه و صنع ــن دانش ــکاف بی ــا ش ام
ــا یکدیگــر اســت و علــم مــا در  ارتبــاط ایــن دو نهــاد ب

حد تئورى باقى میماند.

 

دکتــر شــهنازى :  فاصلــه ى بیــن تئــورى و عمــل صرفــا مربــوط بــه اقتصــاد و علــوم انســانى نیســت و حتى رشــته هاى 
فنــى مــا هــم همیــن مشــکل را دارنــد. بــه طــور مثــال شــخصى کــه در رشــته بــرق دکتــرى میگیــرد، بعــد کــه وارد حوزه 
کــه  ایــن  بــه  برمیگــردد  مــا  اصلــى  مشــکل  شــود.  مــى  مواجــه  مشــکل  بــا  شــود  مــى  عمــل 
آدم هایــى کــه مــا پــرورش میدهیــم آدم هــاى خــالق ونــوآورى  نیســتند و ایــن هــا در هر رشــته اى که تحصیــل میکنند 
بــه لحــاظ تئــورى خــوب هســتند امــا بــه لحــاظ عملــى بــا مشــکل مواجــه میشــوند. حــال در بحــث اقتصــاد بایــد بگویــم 
کــه اقتصــاد یــک رشــته بــه شــدت کاربــردى مــى باشــد، شــما مــى توانیــد  تمامــى تئــورى هایــى کــه یــاد میگیریــد را 
کاربــردى کنیــد. مــن یــک مثــال بــراى شــما بیــاورم. همــه ى شــما تابــع تقاضــا را خوانــده ایــد و بلــد هســتید امــا آیــا 

میتوانید تابع تقاضاى یک کاال را محاسبه کنید؟

ــه در  ــند ک ــته باش ــاد داش ــت اعتق ــن اس ــى ممک برخ
دانشــگاه بــه مــا آمــوزش نــداده انــد امــا بخشــى از ایــن 
ــان  ــر خواه ــه اگ ــردد ک ــما برمیگ ــود ش ــه خ ــوع ب موض
یادگیــرى هســتید میتوانیــد پیگیــرى کنیــد و بــه نتیجــه 

برسید .
البتــه مــن ایــن موضــوع را هــم بگویــم کــه  حتى مشــکل 

از خود درس ها و سر فصل ها نیز میباشد.
یــک مثــال خیلــى ســاده برایتــان بیــاورم کــه مــا نزدیــک 
ــغول  ــت مش ــروش نف ــه ف ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــه ص ب
ــک واحــد درس  ــا ی ــا دانشــجویان اقتصــاد م هســتیم ام
مربــوط بــه نفــت در طــول تحصیــل خــود نمیخواننــد و 
ــن یعنــى اینکــه کــه مــا ســرفصل هایمــان را از یــک  ای
کشــورى کــه نفــت نــدارد کپــى کــرده ایــم و بــه تدریــس 

آن میپردازیم.

ــه  ــا برمیگــردد ب ــى م مشــکل اصل
ایــن کــه آدم هایــى کــه مــا 
پــرورش میدهیــم آدم هــاى خــالق 
ــا در  ــن ه ــتند و ای ــوآورى  نیس ون
تحصیــل  کــه  اى  رشــته  هــر 
میکننــد بــه لحــاظ تئــورى خــوب 
ــا  هســتند امــا بــه لحــاظ عملــى ب

مشکل مواجه میشوند.
(دکتر شهنازى) 
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ــى  ــاد خال ــش اقتص ــدام درس را در بخ ــاى ک ج
میدانید؟

دکتر شــهنازى: یکســرى دروس که حالت آزمایشگاهى 
داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال دروســى چــون اقتصــاد 
خــرد و کالن کاربــردى کــه بتوانــد تئــورى هــا را

کاربردى تر کند.  

نظــر کلــى شــما در مــورد تحول علــوم انســانى و 
هزینه هایى که صورت گرفته چیست؟

بــاال تریــن ســطح آن فلســفه ى علــوم انســانى اســت. اگر 
بخواهیــم بنیــادى تــر بحــث کنیــم علــوم انســانى غربــى 
بــه درد مــا نمیخــورد، چــون مبتنــى بر فلســفه اى اســت 

که با فلسفه ى ما متفاوت است.

ــاد  ــوزه ى اقتص ــد در ح ــرض کنی ــال ف ــراى مث ب
ــالمى کارى  ــدارى اس ــوزه ى بانک ــالمى در ح اس
کــه انجــام داده ایــم ایــن اســت کــه مــا همــان 
بانکــدارى غربــى را گرفتــه ایــم ، یــک ســرى از 
عقــود آن را بــه صــورت صــورى تغییــر داده ایــم 
و در قالــب بانکــدارى اســالمى ارائــه داده ایــم. اما 
ــوب  ــار چ ــاظ چ ــه لح ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای نکت
فلســفه ى اســالمى و چــار چــوپ اقتصــاد 
ــه  ــا اصــال نهــادى ب ــد کــه آی ــد دی اســالمى بای

نام بانک وجود دارد؟ این مسئله است.

بحــث دیگــر تحــول درعلــوم انســانى ایــن اســت کــه ابتدا 
بایــد تحــول در متودولــوژى ، در فلســفه ، در منطــق، در 
روش شناســى و بعــد در علــوم انســانى و کاربردهــاى آن 

ایجاد شود. 
میتــوان بــا نگاهــى دیگــر کمــى جلوتــر آمــد و از تغییرات 
عمقــى گــذر کــرد و بــه ســراغ تئــورى هــاى بومــى تــر 
برویــم کــه بتوانــد مــارا بــه واقعیــات نزدیــک تــر کنــد و 

مشکالت جامعه ى ما را حل کند.
حــال اگــر پرســش ایــن اســت کــه آیــا تحــول در علــوم 
انســانى الزم اســت؟ بلــه، بــه شــدت الزم اســت . نــه تنهــا 
ــم الزم  ــا ه ــى ه ــود غرب ــراى خ ــى ب ــه حت ــا ک ــراى م ب
اســت. بــراى مثــال در آمریــکا یــک بررســى انجــام دادنــد 
راجــع بــه اینکــه در یــک ســرى علــوم از شــوروى عقــب 
ــاده  ــد و مشکلشــان چیســت کــه عقــب افت ــاده بودن افت
انــد. در ســه ســطح مشــکالت را تقســیم بنــدى کردنــد 
کــه بایــد تحــول در آنهــا صــورت پذیــرد و یکــى از آنهــا 

علوم انسانى بود. 
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ســوال بعــدى مــا از خانــم دکتــر دهقــان اســت. 
ــن ســال  ــه از شــما در ای ــه اى ک بیشــترین جمل
کــه  اســت  ایــن  ایــم  شــنیده  هــا 
(زندگــى جــدى اســت) ایــن جملــه دقیقــا از کجا 
نشــئات گرفتــه اســت کــه تــا ایــن حــد بــه آن 

باور دارید؟

دکتــر دهقــان: زندگــى خیلــى هــم جدى اســت. شــما 
نمیتوانــى در زندگــى بــه عقــب برگردیــد و اگــر امــروز را 
خــراب کردیــم نمیتوانیــم برگردیــم و آن را درســت کنیم.
در ضمــن مگــر قــرار اســت کــه چقــدر عمــر کنیــم؟ عمر 
مــا بســیار کوتــاه اســت و بایــد بــراى ذره ذره آن برنامــه 

داشت. 

ــتید  ــر در آن هس ــال حاظ ــه در ح ــى ک جایگاه
ــى  ــش بین ــال پی ــه قب ــت ک ــزى هس ــان چی هم

میکردید؟ آیا از جایگاهتان راضى هستید؟

دکتــر دهقــان: مــن از ســال دوم یــا ســوم بــه ایــن فکر 
میکــردم کــه بایــد دکتــرى بگیــرم و آن را پیــش بینــى 
میکــردم و اگــر درگیــر موضوعــى میشــدم بایــد تــا اخــر 

میرفتم .

دکتــر شــهنازى: مــن در زمانــى به ایــن نتیجه رســیدم 
کــه بایــد در اقتصــاد جایــزه ى نوبــل بگیــرم و بــه همیــن 

دلیل در آن جایگاه مطلوبم نیستم.

هنوز زمان زیادى دارید؟ 

دکتر شهنازى:  نمیدانم.

ــى  ــش بین ــود پی ــده خ ــراى این ــه ب ــى ک هدف
کرده اید چیست؟

دکتــر شــهنازى: به لحــاظ علمــى همانطــور کــه گفتم 
ــل  ــاد نوب ــم در اقتص ــه بتوان ــت ک ــن اس ــن ای ــدف م ه
دریافــت کنــم و بــه لحــاظ کارى هــم هــدف گــذارى کــه 
ــود  ــا ایجــاد بهب ــه ب ــن اســت ک در ذهــن خــودم دارم ای
ــم  ــا بتوان ــرى از کاره ــام یکس ــا انج ــادى و ب ــاى اقتص ه
چندیــن میلیــون شــغل ایجــاد کنــم. البتــه ایــن هایــى 
کــه میگویــم چشــم انــدار اســت و بــه این هــا نرســیده ام 

و هنوز اول راه هستم.
ــک  ــن همیشــه دوســت داشــتم ی ــان : م ــر دهق دکت
ــم خــوب باشــم. معلمــى کــه ضمــن ســختگیرى و  معل
آمــوزش خــوب حواســش بــه زندگى دانشــجویان باشــد و 

تغییــرات آن هــا را هــر روز مشــاهده کنــم. ولــى نزدیــک 
ــخت  ــرى روى س ــجویان تاثی ــى دانش ــه زندگ ــم ب بودن

گیرى ام ندارد و آن را دخالت نمیدهم.

دکتــر شــهنازى: البتــه خانــم دکتــر بــه خواســته هاى 
خود رسیده اند. چون بسیار معلم خوبى هستند. 

بــه عنــوان ســوال آخــر بــه ســواالت زیــر جواب 
کوتاه بدهید :

کینز
دکتردهقان: پدر اقتصاد کالن

دکترشهنازى: اقتصاد دان واقعى

صدم صدم
 دکتر دهقان: نحوه نمره دادن در بخش اقتصاد

دکتر شهنازى: حق بچه ها

محسن رنانى
دکتر دهقان: تحلیل گر خوب

دکتر شهنازى: اقتصاد را فهمیده

شیراز
دکتر دهقان: شهر بسیار خوب

دکتر شهنازى: پاك ترین کالن شهر ایران

انجمن علمى 96-97
دکتر دهقان: انرژى 
دکتر شنهازى: فعال

ابر چالش اقتصاد ایران
دکتر دهقان: بیکارى

دکتر شهنازى: مدیریت

مرگ
دکتر دهقان: اگر به موقع باشد قشنگ است.

دکتر شهنازى: زمان راحتى

تولد
 دکتر دهقان: آغاز جدید

دکتر شهنازى: مشغله
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 بــه ایجــاد نارضایتــى عمومــى، رکــود اقتصــادى، توزیــع 
ــا و  ــر و فحش ــى، فق ــالف طبقات ــد، اخت ــب درآم نامناس
ــى و خارجــى منجــر خواهــد شــد. ــد امنیــت داخل تهدی

ــد  ــان معتقدن برخــى از اقتصــاد دان
ــراى  ــمى ب ــر رس ــاد غی ــه اقتص ک
کشــور مضــر و عامــل ضــد توســعه 
ــا  ــارزه ب ــا راه مب ــود ام ــى میش تلق
ایــن نــوع اقتصــاد را ممنــوع و 
ــتم  ــرب و ش ــردن و ض ــدود ک مح
نمیداننــد. در قوانیــن موجــود در 
ــى از  ــه دستفروش ــم البت ــور ه کش
ــه  ــت ک ــى اس ــار های ــه رفت جمل
ارتــکاب و انجــام آن تاکنــون در 

ــرار  ــگارى ق ــورد جــرم ان ــى م ــون قانون ــک از مت ــچ ی هی
نگرفتــه اســت و لــذا بــر مبنــاى اصــل قانونــى بــودن جرم، 
نفــس اقــدام بــه دستفروشــى در کشــور مــا ماهیتــا جــرم 
ــا  ــه ب ــد ک ــى رس ــم نم ــر ه ــود و بنظ ــوب نمیش محس
شــرایط اقتصــادى موجــود، قابلیــت جــرم انــگارى را نیــز 

داشته باشد.
ــراد  ــه اف ــد ک ــان میدارن ــن بی ــان همچنی ــن اقتصاددان  ای
دســتفروش امــکان اســتفاده از تســهیالت بانکــى و 
خدمــات بیمــه و بازنشســتگى را ندارنــد و در صــورت از کار 
ــود  ــا وج ــراى آنه ــدى ب ــه درآم ــال هیچگون ــى عم افتادگ
نخواهــد داشــت. لــذا  بایــد اقتصــاد کشــور رشــد یابــد تــا 
افــراد در چارچــوب مشــخص اقتصــادى و در ســایه 
حمایــت هــاى دولــت  درآمــد بیشــترى را کســب و حتــى 

مالیات پرداخت کنند.
برخــى دیگــر از اقتصــاد دانــان نیــز معتقدنــد کــه بــه ازاى 
هــر دستفروشــى کــه حــذف میشــود دولــت بایــد هزینــه 
هــاى زیــادى را صــرف کنــد تــا بتوانــد شــغلى را بــراى او 
ایجــاد کنــد و ضمــن مخالفــت بــا رویکــرد حذفــى بــه این 
پدیــده، بیــان مى کننــد کــه در شــرایط فعلــى کــه

یــک ســوم اقتصــاد کشــور را بخــش غیر رســمى تشــکیل 
ــرف  ــن و ص ــع قوانی ــا وض ــد ب ــا بای ــت ه ــد،  دول میده
هزینــه هــاى الزم (همچــون بیمــه کــردن افراد شــاغل در 
ایــن بخــش و 
تشــکیل اتحادیه)  
به"رسمى"شدن  
مشــاغل  ایــن 
ــد و  ــک کنن کم
شــهردارى هــا 
نیــز بــا مدیریــت 
تــر  عادالنــه 
فضــاى شــهر، در 
بهبــود  جهــت 
گمارنــد. همــت  افــراد  ایــن  کارى  شــرایط 

در بعضــى از کشــورهاى جهــان ماننــد ترکیــه، بــا 
ســاماندهى و نظــارت بــر دســتفروش هــا ، از آنها بــا ارزش 
ــتفاده  ــگرى اس ــه ى گردش ــوان جاذب ــه عن ــزوده اى ب اف
. میکننــد 

ــه اهمیــت  ــى هــم ب ــرا برخــى از کشــورهاى افریقای اخی
خــرده فروشــى پــى بــرده و بــراى ایــن فعالیــت اقتصادى 
کوچــک غیــر رســمى شــرایط مســاعدى فراهــم کــرده 
انــد. بــه عنــوان مثــال دولــت آفریقــاى جنوبــى قــراردادى 
تنظیــم کــرده اســت کــه بــه موجــب آن دستفروشــى را 
جــز صاحبــان مشــاغلى دانســته کــه بر شــکوفایى کشــور 
تاثیــر دارنــد و طبــق ایــن قــرارداد بایــد محیــط مناســبى 
را بــراى دســتفروش هــا بــه منظــور فعالیت اقتصادیشــان 

در نظر گرفته شود.
ــون  ــت و قان ــه دول ــت ک ــى آن اس ــوال اصل ــال، س ح
گــذاران بــراى وارد کــردن ایــن فعالیــت هــا در محــدوده 

اقتصاد رسمى در ایران چه اقداماتى انجام داده اند؟
دولــت در واکنــش بــه ایــن پدیــده، از بیــن ســازماندهى و 

یا حذف، کدام را انتخاب خواهد کرد؟

ــا  ــان ب ــره م ــالت روزم ــا در طــول روز و در تعام ــه م هم
دستفروشــان و راننــدگان ماشــین هــاى شــخصى کــه در 
حــال مســافر کشــى هســتند برخــورد و از کاال و خدمــات 
ارائــه شــده توســط آنهــا اســتفاده کــرده ایــم. بســیارى از 
مــردم فعالیــت آنهــارا بــه دلیــل عــدم پرداخــت مالیــات و 
حتــى اجــاره بهــا و البتــه اســتقبال نســبتا زیــاد مــردم از 
ایــن گونــه کاال هــا و خدمــات، ســود آور تلقــى میکننــد، 

اما بررسى ها بیانگر چیز دیگرى هستند.
ــمى را  ــر رس ــى و غی ــر زمین ــاد زی ــى، اقتص ــک جهان بان
شــامل تمامــى فعالیــت هــاى تولیــدى (کاال و خدمــات) 
تعریــف میکنــد کــه ممکن اســت هــم از جنبــه اقتصادى 
مولــد بــوده و هــم کامــال قانونــى باشــد امــا بــه دالیلــى 
ماننــد فــرار از مالیــات، اجتنــاب از مواجــه بــا اســتاندارد 
ــا  ــتمزد ی ــل دس ــد حداق ــازار کار (مانن ــاص ب ــاى خ ه
ــا  ــدن ب ــر ش ــاب از درگی ــا اجتن ــى) و ب ــتاندارد ایمن اس
ــان  ــى پنه ــات عموم ــدا از مقام ــى ادارى ، عم بوروکراس

میشوند.
اقتصــاد غیــر رســمى و بطــور خــاص پدیــده دستفروشــى 
در اقتصــاد کشــورهاى پیشــرفته ســهم پایینــى در اقتصاد 
کالن دارنــد و بــه دلیــل حمایــت هــاى دولــت وهمچنین 

ــاى  ــت ه ــده فعالی ــوى ، عم ــى ق ــاى مالیات ــتم ه سیس
اقتصادى در چهارچوب حوزه قانونى صورت میگیرد.

ــا  اقتصــاد غیــر رســمى امــا در کشــور مــا خواســته یــا ن
خواســته توســعه یافتــه اســت و طــى گزارشــى توســط 
ــران  ــاد ای ــد از اقتص ــى 36/5 درص ــاد و دارای وزارت اقتص
ــاى  ــف ه ــده ریشــه در ضع ــن پدی ــامل میشــود. ای را ش
ســاختارى و اقتصــادى و عوامــل نهــادى مختلفــى چــون 
ــات بخــش عمومــى،  ــت، کیفیــت خدم پاســخگویى دول

حقوق مالکیت، فساد و غیره دارد.
وزارت اقتصــاد و دارایــى همچنیــن رابطــه ى بلنــد مــدت 
ــران را  ــرخ بیــکارى در ای ــر زمینــى و ن ــان اقتصــاد زی می
مثبــت اعــالم کــرده اســت کــه ایــن نکته خــود مؤیــد آن 
اســت کــه دستفروشــان بــراى فــرار از فالکــت و تکــدى 
گــرى و نــه از روى شــکم ســیرى بــه ایــن کار روى مــى 

آورند.
 قــدر مســلم آن اســت کــه افزایــش چشــم گیــر حجــم 
اقتصــاد زیــر زمینــى و غیــر رســمى ، حاصــل دومینــوى 
خطرناکــى اســت کــه از ناکارایــى دولــت در انجــام وظایف 
قانونــى و ناتوانــى در ایجــاد اشــتغال پایــدار شــروع شــده و 

محمد امین زارعى
دانشجوى کارشناسى اقتصاد 

محمد امین زار عى
دانشجوى کارشنـاسى اقتصــاد

افزایــش چشــم گیــر حجــم اقتصــاد زیــر زمینى 
ــى  ــوى خطرناک ــل دومین ــمى ، حاص ــر رس و غی
اســت کــه از ناکارایــى دولــت در انجــام وظایــف 
ــدار  ــتغال پای ــاد اش ــى در ایج ــى و ناتوان قانون
ــى،  ــى عموم ــاد نارضایت ــه ایج ــده و ب ــروع ش ش
ــد،  ــب درآم ــع نامناس ــادى، توزی ــود اقتص رک
اختــالف طبقاتــى، فقــر و فحشــا و تهدیــد 
امنیــت داخلــى و خارجــى منجــر خواهــد شــد.
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شرار ه آتـش زمـز م
علیـر ضا شبـانـى
دانشـجوى کارشنـاسى اقتـصـــاد

برگــزارى کرســى ترویجــى (عرضــه و نقــد دیــدگاه علمى) 
با  موضوع " ارائه مدل نظام مالى نوین اسالمى" با حضور حجت 
ال اســالم احمــد حســنى، اســتاد فقــه اقتصــادى حــوزه 
ــى  ــه مــدل نظــام مال علمیــه قــم و نویســنده کتــاب ارائ
نویــن اســالمى، بــه عنــوان ارائه دهنــده و همچنیــن دکتر 
ــش  ــى بخ ــت علم ــو هیئ ــینى، عض ــل حس ــید عقی س
اقتصــاد دانشــگاه یاســوج، دکتــر پرویــز رســتم زاده، عضــو 
هیئــت علمــى بخش اقتصاد دانشــگاه شــیراز و دکتــر روح 
اهللا شــهنازى، عضــو هیئــت علمــى بخــش اقتصــاد 
دانشــگاه شــیراز بــه عنــوان منتقدیــن ایــن بحــث، توســط 
انجمــن علمــى اقتصــاد دانشــگاه شــیراز در اســفند مــاه 

1396 که گزارش مربوط به آن در ذیل آمده است:
حجــت االســالم حســنى در شــروع صحبــت هــاى خــود 
در ایــن برنامــه بیــان کردنــد کــه بحــران مــا در اقتصــاد 
یــک بحــران نظــرى اســت مقــام معظــم رهبــرى در دیدار 

ــد در اقتصــاد  ــا اســاتید دانشــگاه فرمودن ــاه رمضــان ب م
ــد آن را  ــما بای ــه ش ــود دارد ک ــى وج ــى گیرهای مقاومت

برطرف کنید.
ــا  ــد فقه ــالمى ش ــع اس ــک دارى وارد جوام ــى بان  وقت
اســالمى مخالــف بودنــد امــا بــه دلیــل اینکــه جامعــه در 
دســت مومنیــن نبــود بانکــدارى ســیطره خــود را پیــدا 
کــرد و رواج یافــت بــه همیــن دلیــل در ایــن راســتا عــده 
اى از فقهــا راه هــاى تعامــل بــا بانــک را رقــم زدنــد. فقهــا 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه یــک ســرى عقــود 
ــب  ــد در قال ــدارى بتوان ــرد و بانک ــکل بگی ــدارى ش بانک
شــرعى رواج پیــدا کنــد. امــا همچنــان مشــکالت فقهــى 

بانک وجود دارد.
 دیــدگاه تصحیــح گــرا در حــوزه فقهــى ایــن دیــد را دارد 
کــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه بانــک دارى را تصحیــح 
کــرد امــا شــواهدى وجــود دارد مبتنــى برســورى بــودن 

عقــود اســالمى کــه نشــان دهنــده ربــاى قطعــى اســت. 
اگــر عقــود اســالمى و بانکــدارى را مطالعــه کنیــم متوجه 
ــک و  ــان بان ــدگاه فقهــى تناســبى می مــى شــویم  از دی

عقود اسالمى وجود ندارد.   
ایشــان در ادامــه بیــان کردند 
کــه ایــن امــکان وجــود دارد 
ــته  ــود نداش ــک وج ــه بان ک
باشــد و یــک ســاز و کار دیگر 
جایگزیــن بانــک گردد کــه از 
ــرعى  ــال ش ــالم کام ــر اس نظ
باشــد و کامــال اقتصــادى 
ــه و  ــن زمین ــد.پس در ای باش

بــراى برطــرف کــردن ربــا ابتــدا رویکــرد را بیــان کردنــد 
ســپس طرحــى را مطــرح کردند که شــامل ســه نظام اســت.

نظام اول:

ابتــدا نیازهایــى را کــه بانــک پوشــش مــى دهد را لیســت 
کردیم که عبارت اند از: 

ــات  ــى و خدم ــاى بانک ــارى ، کارت ه ــاى ج ــاب ه حس
دریافــت و پرداخــت و کار کــرد بانــک بــراى پوشــش نیــاز 
بــه قــرض الحســنه مــى باشــد . بخــش دیگــر مربــوط بــه 
افــرادى اســت کــه پولــى در اختیــار دارنــد و بــه دنبــال به 
دســت آوردن ســود از ایــن پــول هســتند ؛ افــرادى کــه 

متقاضى سرمایه هستند و... 
حــال بــه دنبــال ایــن هســتیم : ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه بــراى ایــن نیازهــا بــا لحــاظ ســنجش نیــاز، نهــادى 
طراحــى کــرد و چــه امکانــات و محدودیــت هایــى بــراى 
ــب  ــا تناس ــم آی ــپس بینی ــود دارد. س ــاز وج ــن نی تامی
ســنجى میــان نیــاز هــا وجــود دارد؟ در راســتاى نیــاز هــا 

سه نهاد استخراج شده است.
نهــاد اول: شــبکه خدمات و قرض الحســنه کــه دو نیاز را 

پوشش مى دهد:
1. نیاز به خدمات پولى
2. نیاز به قرض الحسنه

نهــاد دوم: نهــاد دریافــت و پرداخــت، کــه کار اصلــى آن 
ارائــه خدمــات پولــى اســت و نهــاد امــور تســهیالت کــه با 
رعایــت ضوابــط عدالــت محــور، بــه متقاضیــان تســهیالت 

قرض الحسنه اعطا کند.
نهــاد ســوم : نهــاد تامیــن بــه ایــن منظورایجــاد شــود 
کــه نیــروى انســانى هزینــه هــاى عملیاتــى و تجهیزاتى را 

فراهم کند. 

 

نظام دوم: بازارهاى سرمایه گذارى   

بــراى تامیــن نیــاز کســانى ایجــاد شــده اســت کــه وجــوه 
مــازاد دارنــد و مــى خواهنــد بــا ســرمایه خــود ســودآورى 
هــم  و  کننــد، 
ــن نیاز  ــن تامی چنی
افــرادى کــه بــه 
نیــاز  ســرمایه 
ــى  ــراد م ــد. اف دارن
تواننــد ارائــه طــرح 
هزینــه  و  کننــد 
هــاى طــرح بــرآورد 
ــن  ــود و همچنی ش
ــه آن  ــه اى باشــد کــه مــردم ب ــه گون ــد ب ــن نظــام بای ای
ــت  ــز از آن حمای ــت نی ــاد داشــته باشــند و حاکمی اعتم

قانونى به عمل اورد.

نظام ســوم: نظام تخصصى بازارهاى کاال و خدمات فرا نقد 

یــک ســرى بازارهــاى تخصصــى در حــوزه هــاى مصرفــى 
یــا ســرمایه اى اســت. مثــال در بخــش تخصصــى خــودرو 
ــد نســیه هــم مــى  ــد نقــدى ، خری ــر خری کــه عــالوه ب
ــدون  ــوان ب ــى ت ــازار م ــن ب ــم داشــته باشــیم. در ای توانی
واســطه گــرى بانــک کاال خریــدارى شــود. در زمینــه کاال 
و خدمــات ســرمایه اى نیــز عامالنــى کــه نمــى خواهنــد 
ــام  ــه انج ــل ب ــى تمای ــد یعن ــام دهن ــارکتى انج کار مش
کارهــاى مســتقل ســرمایه اى دارنــد آنهــا مــى تواننــد از 
بازارهــاى تخصصــى کاال و خدمــات ســرمایه اى در حــوزه 
هــاى مختلــف ماننــد ســاختمان و.. خرید کنند . کســانى 
ــار  ــه اعتب ــد ک ــد کنن ــا خری ــن بازاره ــد از ای ــى توانن م

داشته باشند . 
دکترســید عقیــل حســینى، منتقــد مباحــث ارائــه شــده 

توسط حجت االسالم حسنى گفت:
  اولیــن نقــدى کــه بــه صــورت جــدى به ایــن بحــث وارد 
اســت در حیطــه خــرد نقدهــاى نهادگرایانه اســت. نهــاد از 
نــگاه نهــاد گرایــى، قواعــد بــازى اســت. قواعــد بــازى در 
نهــاد هــا مبتنــى بــر یکســرى هنجارهاســت. ایــن 
ــم گــر  ــه نوعــى تعییــن کننــده قواعــد تقوی هنجارهــا ب
ــد  ــته قواع ــت دو دس ــده کان ــه عقی ــتند. ب ــا هس نهاده
داریــم: قواعــد تقویــم گــر و قواعــد تنظیــم گــر.  قواعــد 
ــک نهــاد را تحقــق مــى  ــم گــر وجــود و هســتى ی تقوی
دهــد و قواعــد تنظیــم گــر بخــش هــاى بعــدى را ســامان 
ــم گــر شــکل نگیــرد  ــا وقتــى قواعــد تقوی مــى دهــد. ت
ــه  ــدى ک ــد. نق ــى ای ــود نم ــه وج ــا ب ــاد اساس ــک نه ی
ــه  ــه ب ــن اســت ک دربحــث مطــرح شــده وارد اســت، ای

دیــدگاه تصحیــح گــرا در حــوزه فقهى ایــن دیــد را دارد 
کــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه بانــک دارى را تصحیح 
کــرد امــا شــواهدى وجــود دارد مبتنــى برســورى بودن 
عقــود اســالمى کــه نشــان دهنــده ربــاى قطعى اســت. 
ــم  ــه کنی ــدارى را مطالع ــالمى و بانک ــود اس ــر عق اگ
متوجــه مــى شــویم  از دیــدگاه فقهــى تناســبى میــان 

بانک و عقود اسالمى وجود ندارد.



عقــود اســالمى کــه نشــان دهنــده ربــاى قطعــى اســت. 
اگــر عقــود اســالمى و بانکــدارى را مطالعــه کنیــم متوجه 
ــک و  ــان بان ــدگاه فقهــى تناســبى می مــى شــویم  از دی

عقود اسالمى وجود ندارد.   
ایشــان در ادامــه بیــان کردند 
کــه ایــن امــکان وجــود دارد 
ــته  ــود نداش ــک وج ــه بان ک
باشــد و یــک ســاز و کار دیگر 
جایگزیــن بانــک گردد کــه از 
ــرعى  ــال ش ــالم کام ــر اس نظ
باشــد و کامــال اقتصــادى 
ــه و  ــن زمین ــد.پس در ای باش

بــراى برطــرف کــردن ربــا ابتــدا رویکــرد را بیــان کردنــد 
ســپس طرحــى را مطــرح کردند که شــامل ســه نظام اســت.

نظام اول:

ابتــدا نیازهایــى را کــه بانــک پوشــش مــى دهد را لیســت 
کردیم که عبارت اند از: 

ــات  ــى و خدم ــاى بانک ــارى ، کارت ه ــاى ج ــاب ه حس
دریافــت و پرداخــت و کار کــرد بانــک بــراى پوشــش نیــاز 
بــه قــرض الحســنه مــى باشــد . بخــش دیگــر مربــوط بــه 
افــرادى اســت کــه پولــى در اختیــار دارنــد و بــه دنبــال به 
دســت آوردن ســود از ایــن پــول هســتند ؛ افــرادى کــه 

متقاضى سرمایه هستند و... 
حــال بــه دنبــال ایــن هســتیم : ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه بــراى ایــن نیازهــا بــا لحــاظ ســنجش نیــاز، نهــادى 
طراحــى کــرد و چــه امکانــات و محدودیــت هایــى بــراى 
ــب  ــا تناس ــم آی ــپس بینی ــود دارد. س ــاز وج ــن نی تامی
ســنجى میــان نیــاز هــا وجــود دارد؟ در راســتاى نیــاز هــا 

سه نهاد استخراج شده است.
نهــاد اول: شــبکه خدمات و قرض الحســنه کــه دو نیاز را 

پوشش مى دهد:
1. نیاز به خدمات پولى
2. نیاز به قرض الحسنه

نهــاد دوم: نهــاد دریافــت و پرداخــت، کــه کار اصلــى آن 
ارائــه خدمــات پولــى اســت و نهــاد امــور تســهیالت کــه با 
رعایــت ضوابــط عدالــت محــور، بــه متقاضیــان تســهیالت 

قرض الحسنه اعطا کند.
نهــاد ســوم : نهــاد تامیــن بــه ایــن منظورایجــاد شــود 
کــه نیــروى انســانى هزینــه هــاى عملیاتــى و تجهیزاتى را 

فراهم کند. 

 

نظام دوم: بازارهاى سرمایه گذارى   

بــراى تامیــن نیــاز کســانى ایجــاد شــده اســت کــه وجــوه 
مــازاد دارنــد و مــى خواهنــد بــا ســرمایه خــود ســودآورى 
هــم  و  کننــد، 
ــن نیاز  ــن تامی چنی
افــرادى کــه بــه 
نیــاز  ســرمایه 
ــى  ــراد م ــد. اف دارن
تواننــد ارائــه طــرح 
هزینــه  و  کننــد 
هــاى طــرح بــرآورد 
ــن  ــود و همچنی ش
ــه آن  ــه اى باشــد کــه مــردم ب ــه گون ــد ب ــن نظــام بای ای
ــت  ــز از آن حمای ــت نی ــاد داشــته باشــند و حاکمی اعتم

قانونى به عمل اورد.

نظام ســوم: نظام تخصصى بازارهاى کاال و خدمات فرا نقد 

یــک ســرى بازارهــاى تخصصــى در حــوزه هــاى مصرفــى 
یــا ســرمایه اى اســت. مثــال در بخــش تخصصــى خــودرو 
ــد نســیه هــم مــى  ــد نقــدى ، خری ــر خری کــه عــالوه ب
ــدون  ــوان ب ــى ت ــازار م ــن ب ــم داشــته باشــیم. در ای توانی
واســطه گــرى بانــک کاال خریــدارى شــود. در زمینــه کاال 
و خدمــات ســرمایه اى نیــز عامالنــى کــه نمــى خواهنــد 
ــام  ــه انج ــل ب ــى تمای ــد یعن ــام دهن ــارکتى انج کار مش
کارهــاى مســتقل ســرمایه اى دارنــد آنهــا مــى تواننــد از 
بازارهــاى تخصصــى کاال و خدمــات ســرمایه اى در حــوزه 
هــاى مختلــف ماننــد ســاختمان و.. خرید کنند . کســانى 
ــار  ــه اعتب ــد ک ــد کنن ــا خری ــن بازاره ــد از ای ــى توانن م

داشته باشند . 
دکترســید عقیــل حســینى، منتقــد مباحــث ارائــه شــده 

توسط حجت االسالم حسنى گفت:
  اولیــن نقــدى کــه بــه صــورت جــدى به ایــن بحــث وارد 
اســت در حیطــه خــرد نقدهــاى نهادگرایانه اســت. نهــاد از 
نــگاه نهــاد گرایــى، قواعــد بــازى اســت. قواعــد بــازى در 
نهــاد هــا مبتنــى بــر یکســرى هنجارهاســت. ایــن 
ــم گــر  ــه نوعــى تعییــن کننــده قواعــد تقوی هنجارهــا ب
ــد  ــته قواع ــت دو دس ــده کان ــه عقی ــتند. ب ــا هس نهاده
داریــم: قواعــد تقویــم گــر و قواعــد تنظیــم گــر.  قواعــد 
ــک نهــاد را تحقــق مــى  ــم گــر وجــود و هســتى ی تقوی
دهــد و قواعــد تنظیــم گــر بخــش هــاى بعــدى را ســامان 
ــم گــر شــکل نگیــرد  ــا وقتــى قواعــد تقوی مــى دهــد. ت
ــه  ــدى ک ــد. نق ــى ای ــود نم ــه وج ــا ب ــاد اساس ــک نه ی
ــه  ــه ب ــن اســت ک دربحــث مطــرح شــده وارد اســت، ای
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 قواعــد تنظیــم گــر توجــه شــده اســت. وى اشــاره کــرد 
یکــى از مشــکالت اساســى نظــام بانــک دارى، ســورى بودن 

عقــود اســت کــه ناشــى از عــدم انطبــاق 
بیــن قواعــد تقویــم گــر و تنظیــم گــر در 
ــا مســئله اى  ــران اســت.ما در کشــور ب ای
بــه نــام توســعه رو بــه رو هســتیم و درکى 
کــه از توســعه وجــود دارد بــه نوعــى 
جــدال بیــن ســنت و مدرنیتــه اســت . در 
ــا حــدى  نهــاد بانــک قواعــد تنظیــم گرت
مبتنــى بــر مبانــى ســنتى نوشــته شــده 

ــاد را  ــک نه ــت ی ــه هوی ــر ک ــم گ ــد تقوی ــا قواع اســت. ام
نشــان مــى دهــد مبتنــى بــر مدرنیتــه اســت. ایشــان اضافه 
کردنــد کــه نظــام نیازهــا خــود زیــر مجموعــه اى از نظــام 
ــى  ــود دارد.وقت ــه  وج ــه در جامع ــت ک ــى تراس ــى کل های
جامعــه مــا بــا شــیب تندى بــه ســمت مدرنیتــه مــى رود و 
ــا در حــال شــکل  ــه م ــم گــرى کــه در جامع ــد تقوی قواع
ــه  ــکل گرفت ــه ش ــى ک ــن نیازهای ــت وهمچنی ــرى اس گی
عمدتــا نیازهایــى هســتند کــه بــا نهادهــاى مــدرن بایــد به 
ــاى  ــردن نهاده ــا ک ــع احی ــود در واق ــخ داده ش ــا پاس آنه
ــن  ــه همی ــن زدن ب ــز دام ــه ج ــزى ب ــاید چی ــنتى ش س

وضعیت سورى فعلى نباشد. 
دومیــن نقــدى کــه ایشــان بیــان کردنــد ایــن اســت کــه در 
ــر  ــه وجــود دارد خــرد نگ ــى ک بحــث مطــرح شــده نگاه
اســت. در واقــع یــک ســرى روابــط فــردى و خــرد در ایــن 
نهــاد مالــى دیــده مــى شــود. امــا یــک وجــه مهــم نظــام 
مالــى وجــه کالن آن اســت . از طرفــى چــون هــدف نظــام 
ســرمایه دارى انباشــت ســرمایه اســت یــک نهــادى ماننــد 
ــز  ــا  نی ــور م ــه کش ــرد ک ــى گی ــکل م ــک درآن ش بان

ــود  ــک دارى را بهب ــر اســت همیــن نظــام بان ــرد.  بهت پذی
ببخشــیم و آن را بــه نظــام بانــک دارى بــدون ربــا تبدیــل 
کنیــم. در بحــث مطــرح شــده یــک نکته مهــم وجــود دارد 
کــه دارایــى هــاى مــردم را اعتبــار ســنجى کنیــم امــا ایــن 
کار امــکان پذیــر نیســت. از طرفــى بــه طــور مثــال وقتــى 
ــزه اى  ــى دارد دیگــر انگی ــازى ســود باالی فضــاى ســفته ب
بــراى ســرمایه گــذارى در بخــش تولیــد باقــى نمــى مانــد. 
در واقــع بــا توصیــه نمــى تــوان مــردم را از ســرمایه گــذارى 
ــد  ــمت تولی ــه س ــازى ب ــفته ب ــد س ــى مانن ــک بخش در ی
ــه  ــد در بحــث ارائ ــد کردن ــاره تاکی ســوق داد. ایشــان دوب
ــن  ــه همی ــد بلک ــده نش ــالمى دی ــن اس ــام نوی ــده نظ ش
ــى  قراردادهــاى موجــود را خــرد کــرده و راهکارهــاى خوب
ــک نیســت  ــع مشــکل از بان ــد. در بعضــى مواق ــه دادی ارائ

اقتصــاد کشــور مــا در واقــع ســرمایه دارى 
نیســت بلکــه رانــت بنیــاد یــا فســاد بنیــاد 
اســت. در اقتصــاد کشــور مــا حتى اســالمى 
تریــن نهادهــا ضــد اقتصــاد مقاومتــى عمل 
مــى کننــد بــه طــور مثــال حاضــر نیســتند 
از قاچــاق یــا فســاد مالــى جلوگیــرى کنند.

رفتــه رفتــه بــه ســمت نظــام ســرمایه دارى نزدیکتــر مى 
شــود. نهــادى ماننــد بانــک در واقــع یکــى از نهــاد هــاى 
اصلــى ایــن نظــام 
مــى باشــد. نظــام 
ــراى  ــط ب ــک فق بان
بــه  پاســخ دهــى 
نیازهــا بــه وجــود 
ــده بلکــه نظــام  نیام
ــک  ــرمایه دارى ی س
و  دارد  هدفــى 
متناســب بــا هدفــش نهــاد هــاى مــورد نیــاز را طراحــى 
مــى کنــد کــه یکــى از ایــن نهادهــا بانــک اســت. در واقع 
بانــک جــز جــدا نشــدنى نظــام ســرمایه دارى اســت. پس 

باید به نگاه هاى کالن و سیستمى  توجه شود. 
دکتــر پرویــز رســتم زاده، منتقــد مباحــث مطــرح شــده 

توسط حجت االسالم حسنى نیز گفت:
 در بحــث ارائــه شــده  قراردادهــاى موجــود را خــرد کرده 
و آنهــا را بــه ســه قســمت تقســیم کردنــد. در واقــع نظــام 
را تغییــر ندادیــد بلکــه در حالت بســیار خرد یکســرى راه 
حــل ارائــه کردیــد تــا ایــن قراردادهــا بــه خوبــى انجــام 
پذیــرد.  بهتــر اســت همیــن نظــام بانــک دارى را بهبــود 
ببخشــیم و آن را بــه نظــام بانــک دارى بــدون ربــا تبدیــل 
کنیــم. در بحــث مطــرح شــده یــک نکتــه مهــم وجــود 
دارد کــه دارایــى هــاى مــردم را اعتبــار ســنجى کنیــم اما 
ایــن کار امــکان پذیــر نیســت. از طرفــى بــه طــور مثــال 
ــر  ــى دارد دیگ ــود باالی ــازى س ــفته ب ــاى س ــى فض وقت
انگیــزه اى بــراى ســرمایه گــذارى در بخــش تولیــد باقــى 
نمــى مانــد. در واقــع بــا توصیــه نمــى تــوان مــردم را از 

ســرمایه گــذارى در یــک بخشــى ماننــد ســفته بــازى بــه 
ســمت تولیــد ســوق داد. ایشــان دوبــاره تاکیــد کردند در 

بحــث ارائــه شــده نظــام نویــن اســالمى 
ــاى  ــن قرارداده ــه همی ــد بلک ــده نش دی
موجــود را خــرد کــرده و راهکارهــاى 
ــع  ــى مواق ــد. در بعض ــه دادی ــى ارائ خوب
مشــکل از بانــک نیســت بلکــه مشــکل از 
ــش  ــت.پس نق ــردم اس ــود م ــار خ رفت
مــردم یــک نقش اساســى اســت. ایشــان 
ایــن ســوال را ازحجــت االســالم حســنى 
پرســیدند کــه در ایــن نظــام چــه چیــز 

ایــد؟ کــرده  را  ارائــه  جدیــدى 
وهمچنیــن دکتــر روح اهللا شــهنازى بــه عنــوان آخریــن 
کردنــد: بیــان  برنامــه،  ایــن  منتقــد 

ــده  ــام ش ــى انج ــورت علم ــه ص ــه ب ــورت گرفت  کار ص
اســت. یعنــى بــا مســئله شناســى شــروع شــده، راه حــل 
ارائــه شــده و تــا ســطح نهــاد ســازى هــم پیــش رفتــه 
اســت.اما ایــا ایــن مســئله شناســى کــه صــورت گرفتــه 
اســت مســائلى اســت کــه در اقتصاد اســالمى وجــود دارد 
یــا اینکــه مســائلى اســت کــه در پارادایــم اقتصاد ســرمایه 
ــم  ــا در پارادای ــى چــون م ــرد؟ یعن ــى گی دارى شــکل م
اقتصــاد ســرمایه دارى زندگــى میکنیــم و فکــر میکنیــم، 
بــه ایــن مســائل برخــورد کردیــم؟  شــکى نیســت کــه ما 
بــه راه حلــى بــراى بانــک دارى موجــود نیازمندیــم ولــى 
آیــا مــى توانیــم اســم آن را نظــام مالــى اســالمى بگذاریم؟ 
 بــه لحــاظ اقتصــادى در کشــور مشــکالت علمــى داریــم 
وبــه جــاى اینکــه بیــش تــر بحــث هــا تئوریــک وعلمــى 
باشــد بحــث هــا در حــوزه اجــرا اســت. مســئله دیگــرى 
ــا در  ــه اقتصــاد کشــور م ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای ک
واقــع ســرمایه دارى نیســت بلکــه رانــت بنیــاد یــا فســاد 
بنیــاد اســت. در اقتصــاد کشــور مــا حتــى اســالمى تریــن 
نهادهــا ضــد اقتصــاد مقاومتــى عمــل مــى کننــد بــه طور 
مثــال حاضــر نیســتند از قاچــاق یــا فســاد مالــى 
ــن راهــکارى کــه در بحــث مطــرح  ــد. ای جلوگیــرى کنن

شد شاید کمک کننده باشد.

ــن اســت کــه فــرض کنیــم    بحثــى کــه وجــود دارد ای
بانکــدارى بــدون ربــا در ســطح تئــوری مشــکل نــدارد، امــا 
مشــکل اینجاســت کــه در اجــرا بــا مشــکل مواجــه مــى 
شــود و در آخــر آیــا طــرح ارائــه شــده در عمــل قابلیــت 

اجرا دارد یا خیر؟
حجــت االســالم حســنى در پاســخ بــه نقــد هــاى مطرح 

شده گفت:
در بحــث قواعــد تقویــم گــر و تنظیــم گــر کــه ایشــان 
ــراد تصــور میکننــد کــه اقتصــاد  ــد، خیلــى از اف فرمودن
اســالمى بــه معنــاى مهربانــى ، منصــف بــودن در 
معامــالت و... اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نــگاه 
ــن  ــه بحــث اقتصــاد در یکســرى حــوزه هــا ای اســالم ب
اســت امــا در حــوزه هــاى اصلــى نــگاه ســاختارى دارد، 
بــه ایــن منظــور کــه بایــد ســاختارها را درســت کرد.مــا 
ابتــدا بایــد نیــاز هــاى مــردم را شناســایى کنیــم یعنــى 
نیازهایــى کــه بــه خاطــر آن بــه بانــک مراجعــه میکننــد 
ســپس بــر اســاس قواعد موجــود ســاختار تعییــن کنیم. 
افــراد در ایــن ســاختار تربیــت مــى شــوند. بانــک دارى 
ــط  ــى رواب ــد و حت ــالق میکن ــانها را بداخ ــود انس موج
اجتماعــى را بهــم مــى ریــزد. ســاختارها، روابط انســانها را 
تنظیــم میکنــد. اســالم وقتــى بــا ربــا مخالــف اســت در 
واقــع بــا ســاختار ربــوى مخالــف اســت یعنــى بانکــى که 
نمــى تــوان از آن ربــا را حــذف کــرد نبایــد موجود باشــد. 
مــا بــه بانکــدارى برچســب هــاى اســالمى زدیــم و آن را 
وارد سیســتم کشــور کردیم.ایــن بانــک دارى در تئــورى 
ــک  ــب بان ــود شــرعى در غال ــرا عق هــم مشــکل دارد زی

قابل اجرا نیست. 

 اســالم وقتــى بــا ربــا مخالــف اســت در واقــع بــا 
ســاختار ربــوى مخالــف اســت یعنــى بانکــى کــه 
نمــى تــوان از آن ربــا را حــذف کــرد نبایــد موجــود 
باشــد. مــا بــه بانکــدارى برچســب هــاى اســالمى 
ــن  ــور کردیم.ای ــتم کش ــم و آن را وارد سیس زدی
ــرا  ــکل دارد زی ــم مش ــورى ه ــک دارى در تئ بان

عقود شرعى در غالب بانک قابل اجرا نیست.



ریحـانـه   گرامـى
دانشـجوى کارشنـاسى اقتـصـاد

عقــود اســالمى کــه نشــان دهنــده ربــاى قطعــى اســت. 
اگــر عقــود اســالمى و بانکــدارى را مطالعــه کنیــم متوجه 
ــک و  ــان بان ــدگاه فقهــى تناســبى می مــى شــویم  از دی

عقود اسالمى وجود ندارد.   
ایشــان در ادامــه بیــان کردند 
کــه ایــن امــکان وجــود دارد 
ــته  ــود نداش ــک وج ــه بان ک
باشــد و یــک ســاز و کار دیگر 
جایگزیــن بانــک گردد کــه از 
ــرعى  ــال ش ــالم کام ــر اس نظ
باشــد و کامــال اقتصــادى 
ــه و  ــن زمین ــد.پس در ای باش

بــراى برطــرف کــردن ربــا ابتــدا رویکــرد را بیــان کردنــد 
ســپس طرحــى را مطــرح کردند که شــامل ســه نظام اســت.

نظام اول:

ابتــدا نیازهایــى را کــه بانــک پوشــش مــى دهد را لیســت 
کردیم که عبارت اند از: 

ــات  ــى و خدم ــاى بانک ــارى ، کارت ه ــاى ج ــاب ه حس
دریافــت و پرداخــت و کار کــرد بانــک بــراى پوشــش نیــاز 
بــه قــرض الحســنه مــى باشــد . بخــش دیگــر مربــوط بــه 
افــرادى اســت کــه پولــى در اختیــار دارنــد و بــه دنبــال به 
دســت آوردن ســود از ایــن پــول هســتند ؛ افــرادى کــه 

متقاضى سرمایه هستند و... 
حــال بــه دنبــال ایــن هســتیم : ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه بــراى ایــن نیازهــا بــا لحــاظ ســنجش نیــاز، نهــادى 
طراحــى کــرد و چــه امکانــات و محدودیــت هایــى بــراى 
ــب  ــا تناس ــم آی ــپس بینی ــود دارد. س ــاز وج ــن نی تامی
ســنجى میــان نیــاز هــا وجــود دارد؟ در راســتاى نیــاز هــا 

سه نهاد استخراج شده است.
نهــاد اول: شــبکه خدمات و قرض الحســنه کــه دو نیاز را 

پوشش مى دهد:
1. نیاز به خدمات پولى
2. نیاز به قرض الحسنه

نهــاد دوم: نهــاد دریافــت و پرداخــت، کــه کار اصلــى آن 
ارائــه خدمــات پولــى اســت و نهــاد امــور تســهیالت کــه با 
رعایــت ضوابــط عدالــت محــور، بــه متقاضیــان تســهیالت 

قرض الحسنه اعطا کند.
نهــاد ســوم : نهــاد تامیــن بــه ایــن منظورایجــاد شــود 
کــه نیــروى انســانى هزینــه هــاى عملیاتــى و تجهیزاتى را 

فراهم کند. 

 

نظام دوم: بازارهاى سرمایه گذارى   

بــراى تامیــن نیــاز کســانى ایجــاد شــده اســت کــه وجــوه 
مــازاد دارنــد و مــى خواهنــد بــا ســرمایه خــود ســودآورى 
هــم  و  کننــد، 
ــن نیاز  ــن تامی چنی
افــرادى کــه بــه 
نیــاز  ســرمایه 
ــى  ــراد م ــد. اف دارن
تواننــد ارائــه طــرح 
هزینــه  و  کننــد 
هــاى طــرح بــرآورد 
ــن  ــود و همچنی ش
ــه آن  ــه اى باشــد کــه مــردم ب ــه گون ــد ب ــن نظــام بای ای
ــت  ــز از آن حمای ــت نی ــاد داشــته باشــند و حاکمی اعتم

قانونى به عمل اورد.

نظام ســوم: نظام تخصصى بازارهاى کاال و خدمات فرا نقد 

یــک ســرى بازارهــاى تخصصــى در حــوزه هــاى مصرفــى 
یــا ســرمایه اى اســت. مثــال در بخــش تخصصــى خــودرو 
ــد نســیه هــم مــى  ــد نقــدى ، خری ــر خری کــه عــالوه ب
ــدون  ــوان ب ــى ت ــازار م ــن ب ــم داشــته باشــیم. در ای توانی
واســطه گــرى بانــک کاال خریــدارى شــود. در زمینــه کاال 
و خدمــات ســرمایه اى نیــز عامالنــى کــه نمــى خواهنــد 
ــام  ــه انج ــل ب ــى تمای ــد یعن ــام دهن ــارکتى انج کار مش
کارهــاى مســتقل ســرمایه اى دارنــد آنهــا مــى تواننــد از 
بازارهــاى تخصصــى کاال و خدمــات ســرمایه اى در حــوزه 
هــاى مختلــف ماننــد ســاختمان و.. خرید کنند . کســانى 
ــار  ــه اعتب ــد ک ــد کنن ــا خری ــن بازاره ــد از ای ــى توانن م

داشته باشند . 
دکترســید عقیــل حســینى، منتقــد مباحــث ارائــه شــده 

توسط حجت االسالم حسنى گفت:
  اولیــن نقــدى کــه بــه صــورت جــدى به ایــن بحــث وارد 
اســت در حیطــه خــرد نقدهــاى نهادگرایانه اســت. نهــاد از 
نــگاه نهــاد گرایــى، قواعــد بــازى اســت. قواعــد بــازى در 
نهــاد هــا مبتنــى بــر یکســرى هنجارهاســت. ایــن 
ــم گــر  ــه نوعــى تعییــن کننــده قواعــد تقوی هنجارهــا ب
ــد  ــته قواع ــت دو دس ــده کان ــه عقی ــتند. ب ــا هس نهاده
داریــم: قواعــد تقویــم گــر و قواعــد تنظیــم گــر.  قواعــد 
ــک نهــاد را تحقــق مــى  ــم گــر وجــود و هســتى ی تقوی
دهــد و قواعــد تنظیــم گــر بخــش هــاى بعــدى را ســامان 
ــم گــر شــکل نگیــرد  ــا وقتــى قواعــد تقوی مــى دهــد. ت
ــه  ــدى ک ــد. نق ــى ای ــود نم ــه وج ــا ب ــاد اساس ــک نه ی
ــه  ــه ب ــن اســت ک دربحــث مطــرح شــده وارد اســت، ای
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 در مقالــه ي حاضــر ســعی میکنــم در نقــد و بررســی تجــدد و توســعه بــا تکیــه بــر اطالعــات ، بازخوانیهــا و گاه تفســیر و برداشــت خــودم، 
توضیحی به دست بدهم که در عین حال ساده ، موجز و متعادل باشد. 

باشــیم: نگاهــى داشــته  بــه غــرب در دو مفهــوم  بایــد  ایــن نکتــه اشــاره مــى کنــم کــه  بــه  از شــروع بحــث  قبــل 
 -1 غــرب سیاســى، مجموعــه نظــام هــاى حاکــم بــر کشــورهاى اروپــا و ایــاالت متحــده ى آمریــکا میباشــدکه لزومــا بازتابنــده ارزشــهاى 
تمــدن مــدرن نیســتند. و سیاســت هایــى کــه اعمــال مــى کننــد در بســیارى اوقــات تابــع ســلوك تمدنى غــرب نمیباشــد و تابع مناســبات 

و منافع امتداد یافته استعمارى در بسترى تازه بازار جهانى نیست.
-2 مفهــوم تمدنــى بــه معنــاى منظومــه اى فلســفى ، فکــرى ، فرهنگــى و سیاســى و منظومــه هــاى زیبــا شــناختى و معمــارى و ادبــى 

هنرى است که لزوما غرب سیاسى نمایندگى نمیکند.
شــاید اصطــالح مــدرن را فقــط بــا واژه ى مــدرن بتــوان معــادل دانســت.چون حامــل بــار فلســفى ، سیاســى و تاریخى اســت. هرچنــد آن را 
کننــد. نمــی  افــاده  را  مــدرن  معنــی  کــدام  هیــچ  امــا  انــد  کــرده  ترجمــه  امــروزى   ، جدیــد   ، نــو   ، فارســى  بــه 

مــدرن  داراى تعاریــف بســیارى اســت. امــا روي بعضــی از تعاریــف اتفــاق نظرهایــی وجــود دارد. مثــال ایــن تعریــف کــه مــدرن را یــک دوره 
ى تاریخــى و در نتیجــه، زمــان منــد و مــکان منــد تعریــف مــی کننــد. و آن عبــارت اســت از ویژگیهــا و خصوصیاتــى کــه در طــى تقریبــا 
ســه قــرن تــا بــه امــروز در شــیوه ى زندگــى اجتماعــى و تشــکیالت مرتبــط بــا ایــن شــیوه ى زندگــى نهادینــه شــده اســت و وجــود دارد.

 البتــه عــده اى هــم معتقدنــد دوره ى تاریخــى تجــدد رو بــه پایــان و افــول اســت. حتــی اگــر بپذیریــم کــه چنیــن اســت بــاز هــم بــه دلیل 
پــا نهــادن در ایــن مســیر ضــرورت تــام دارد بــه شــناخت آن همــت گماریــم تــا اشــتباهات را تکــرار نکنیــم . بــه علت عــدم شــناخت و روي 
آوردن بــه آن خیلــی از جوامــع بــدون ایــن کــه از مواهــب مــدرن شــدن بهــره ببرنــد بــا عــوارض عدیــده آن دســت بــه گریبــان هســتند و 

شیرازه جامعه شان سست گردیده است. 
در دوران مــدرن همــراه بــا حاکمیــت عقالنیــت در جامعــه ى بــورژوازي غربــى، بحــران جنــگ جهانــى دوم و آنارشیســم شــکل گرفــت و 

پوزیتیویســمى کــه مارکسیســت هــا بــدان جــان مایــه دادنــد تا 
نظــم ثابتــى از جهــان را بــه پیــروان خــود تحمیــل کننــد و در 
نهایــت  برآینــد تمــام ایــن بــر آمــده ها بــه تایلوریســمی منتهى 
شــد، شــد کــه مــردم زیــر ســپهرى از بمبــاران هــاى تبلیغاتی و 
پیــام قرارگرفتنــد تــا مصــرف کننــد، مصــرف کننــد و مصرف.تــا 
ســود پایــه همــه مناســبات در تعــادل بخشــیدن بــه جامعــه اي 
ــروي از  ــال پی ــا ســاده نیســت. مث ــراي م ــم آن ب ــه فه شــود ک
دســتورات پلیــس صرفــا تهذیــب اخــالق نیســت، بلکــه بــاور بــه 
آن اســت کــه گاه قاعــده هــاي توفیــق اجتماعــی بــه نــام علــم 
تدویــن شــد و تجــدد بــه توانایــی بیشــتر اجتمــاع بــر روي خود 
تعبیــر گردیــد و روشــن فکرانــی آن را کارگــزار قــدرت و اعمــال 
ــدد را  ــود از تج ــف خ ــده اي تعری ــتند و گاه گاه ع ــار دانس فش
ــد. ــخ راي دادن ــف تاری ــه توق ــم ب ــده اي ه ــد و  ع ــر دادن تغیی

ــت  ــدد اس ــن در ذات تج ــیطره یافت ــع س ــد، در واق ــا بع و ام
*(حتــى در برابــر طبیعــت ســعى مى کــرد و مــی کندکــه آن را 
بــه تســخیر خویــش درآورد و نــه اینکــه همــراه آن باشــد ، پــس 
نســبت انســان بــا طبیعــت و جامعــه ى خــودش نیز دســتخوش 

تغییراتى بنیادین شده است.)
اصــوال بحــث توســعه فقــط در کشــورهاى جهــان ســوم مصداق 
ــه طــور نســبى اتفــاق نظــر  ــزوم آن ب ــر ضــرورت و ل دارد.امــا ب

وجود دارد.
پــس وقتــى پذیرفتیــم توســعه بــراى مــا ضــرورت دارد و نمــى 
تــوان جامعــه را بــه شــکل قدیــم و ســنتى اداره کــرد بــه ایــن 
پرســش حیاتــى مــى رســیم کــه ســال هاســت اندیشــمندان 
کشــورهاى جهــان ســوم مطــرح کــرده انــد و هــر یــک بنــا بــه 
انــد. داده  پاســخ  خــود  فکــرى  هــاى  مشــرب 

و آن پرســش این اســت که "چگونه توســعه اى مى خواهیم و آیا 
ــا و  ــه ه ــت مؤلف ــت پاسداش ــا رعای ــعه ب ــن توس ــود ای ــى ش م
ــد." ــى درون زا باش ــد؟ یعن ــان باش ــه ي خودم ــر جامع عناص

کشــورهایى کــه بــا روش و منــش خویــش خودشــان را اداره مى 
کردنــد وقتــى قــدم در راه توســعه و مــدرن شــدن می گذاشــتند 
ــى  ــرار م ــل) ق ــورهاى مادر(متروپ ــعاع کش ــت الش ــال تح کام
گرفتند.همیــن جــا بایــد بگویــم حالــت روانــى مــردم اینگونــه 
کشــورها در هالــه اى از حســرت نســبت بــه کشــورهاى غربــى 

قرار مى گیرد.
ــب  ــه ترتی ــتفاده از زور ب ــد از اس ــورها بع ــن کش ــوال در ای معم

اشکال ذیل عمل شده است:
در مقطــع نخســت مــراد رشــد یــا توســعه ى اقتصــادى بــود. که 
در ایــن مرحلــه ، توســعه بــا الگوگیــرى مســتقیم از کشــورهاى 
ــا شــد. ــن کشــور ه ــه ى ای ــا وارد برنام ــى و اقتصــاد آن ه غرب

ــعه ى  ــراه توس ــه هم ــادى ب ــعه ى اقتص ــع دوم توس در مقط
سیاسى مطرح شد.

بــه دلیــل شکســت برنامــه هــاى توســعه نظریــه ى جدیــد بــر 
ایــن عقیــده بــود کــه عــدم توســعه در ایــن کشــورها بــه دلیــل 
وجــود موانــع فرهنگــى باالخــص تفکــرات ســنتى اســت.

ــن اســت کــه فــرض کنیــم    بحثــى کــه وجــود دارد ای
بانکــدارى بــدون ربــا در ســطح تئــوری مشــکل نــدارد، امــا 
مشــکل اینجاســت کــه در اجــرا بــا مشــکل مواجــه مــى 
شــود و در آخــر آیــا طــرح ارائــه شــده در عمــل قابلیــت 

اجرا دارد یا خیر؟
حجــت االســالم حســنى در پاســخ بــه نقــد هــاى مطرح 

شده گفت:
در بحــث قواعــد تقویــم گــر و تنظیــم گــر کــه ایشــان 
ــراد تصــور میکننــد کــه اقتصــاد  ــد، خیلــى از اف فرمودن
اســالمى بــه معنــاى مهربانــى ، منصــف بــودن در 
معامــالت و... اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نــگاه 
ــن  ــه بحــث اقتصــاد در یکســرى حــوزه هــا ای اســالم ب
اســت امــا در حــوزه هــاى اصلــى نــگاه ســاختارى دارد، 
بــه ایــن منظــور کــه بایــد ســاختارها را درســت کرد.مــا 
ابتــدا بایــد نیــاز هــاى مــردم را شناســایى کنیــم یعنــى 
نیازهایــى کــه بــه خاطــر آن بــه بانــک مراجعــه میکننــد 
ســپس بــر اســاس قواعد موجــود ســاختار تعییــن کنیم. 
افــراد در ایــن ســاختار تربیــت مــى شــوند. بانــک دارى 
ــط  ــى رواب ــد و حت ــالق میکن ــانها را بداخ ــود انس موج
اجتماعــى را بهــم مــى ریــزد. ســاختارها، روابط انســانها را 
تنظیــم میکنــد. اســالم وقتــى بــا ربــا مخالــف اســت در 
واقــع بــا ســاختار ربــوى مخالــف اســت یعنــى بانکــى که 
نمــى تــوان از آن ربــا را حــذف کــرد نبایــد موجود باشــد. 
مــا بــه بانکــدارى برچســب هــاى اســالمى زدیــم و آن را 
وارد سیســتم کشــور کردیم.ایــن بانــک دارى در تئــورى 
ــک  ــب بان ــود شــرعى در غال ــرا عق هــم مشــکل دارد زی

قابل اجرا نیست. 

پــس در مقطــع ســوم توســعه فرهنگــى نیــز وارد شــد.
ــى و  ــاختارى، اجتماع ــاى س ــه ه ــن ضرب ــى آخری یعن
ســوم. جهــان  بــه  فرهنگــى 
ــه  ــن طلــب ب ــد ای ــراى توســعه یافتگــى بای ــرا کــه ب زی
صــورت ذهنیــت در رفتــار و روحیــات پدیــد آیــد. دنیــا 
ســود! کســب  بــراى  خواهــى 
حــال آنکــه ســرمایه گــذارى و کســب ســود بــراى ســنت 
موضوعیتــى نداشــته اســت. در ســنت درآمــد بــه 
مقــدارى اســت کــه انســان عــزت نفــس خویــش را حفظ 

کند.
همانطــور کــه گفتیــم رشــد اقتصــادى و مصــرف گرایى از 

لوازم توسعه است.
در حالــى کــه به قــول پروفســور نصر"این غیرممکن اســت 
ــدود و  ــع مح ــا مناب ــدود ب ــیاره ى مح ــک س ــه در ی ک
تعــادل آســیب پذیــر، کــه حیــات انســان بــدان وابســته 
داشــت." اقتصــادى  نامحــدود  رشــد  اســت، 
ــل  ــت حاص ــده اس ــاد ش ــى ایج ــرب تحول ــر در غ اگ
اندیشــه هــا و منــش مردمــان غربــى بــوده اســت. کــه در 
نهایــت بــه رنســانس انجامیــد و پــس از رنســانس اســت 
کــه ایــن تجلیــالت در قالــب علــم، صنعــت، تکنولــوژى  و 
نظــام هــاى سیاســى اقتصــادى و روابــط انســانى تجلــى 

مى یابد.
خالصــه ى کالم اینکــه در عصــر تجــدد تفکــر مــدرن از 
دایــره ى جوامــع غربــى بیــرون آمــد و مــى تــوان گفــت 
تمــام جهــان را در یــد قــدرت خــود گرفته اســت و شــاید 
کمتــر کشــورى باشــد کــه بــا تجــدد مخالفــت کنــد و رو 
باشــد. نداشــته  آن  بــه 
روح تجــدد باعــث شــد کســانى بیــش از آن کــه بخواهند 
ــاى  ــق ه ــتند اف ــل داش ــازند تمای ــدى بس ــاى جدی دنی
کشــف نشــده اى را بیابنــد. یعنــى مرتــب نظــم هــا را بــه 
هــم مــى ریختنــد و مــا مرتــب بــه وضــع موجــود آن هــا 
ــا  ــد آن ه ــم مانن ــى کردی ــعى م ــم و س ــى کردی ــگاه م ن
شــویم و فکــر مــى کردیــم جدیــد شــده ایــم. حــال آنکه 
ایــن کشــورها و از جملــه کشــور مــا بــه جــاى تــن دادن 
بــه حوالــت تاریخــى مدرنیتــه ، صرفا آثــار و ثمــرات آن را 
نمودیــم. مــى  طلــب  و  خواســتیم  مــى 
کوتــاه ســخن اینکــه مصــرف کننــدگان عقالنیــت مــدرن 
الزامــا مــدرن نیســتند. زیــرا از ایــن عقالنیــت بهــره اى 
نبــرده انــد و بــه همیــن دلیــل نــه در متــن که در حاشــیه 
ى ایــن جهــان مــدرن قــرار دارنــد و علــى رغــم 
انــد. بیگانــه  آن  از  آن  بــه  شــدید  وابســتگى 
شــاید بتــوان گفــت ژاپــن تنهــا کشــورى اســت کــه در 
طلــب مــدرن شــدن بــه زمینــه هــاى آن اهتمــام ورزید و 
بــه طلــب عقــل انتقــادى بــه عنــوان پیــش شــرط اصلى 
شــد. موفــق  راه  ایــن  در  و  برآمــد 
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و  نفتى  اقتصادى  یادداشت در مورد  این  قصد دارم در 
برخى مضرات و راه هاى رهایى از آن مطالبى را بیان 

کنم:
برحسب تعریف اقتصاد نفتى به اقتصادى گفته میشود 
که در آن موتور محرك و بخش اعظم  بودجه آن از راه 

فروش نفت و مشتقات آن تامین شود 

مضرات اقتصاد نفتى 

1.کشور ایران به دلیل مقابله فکرى و سیاسى با استکبار 
حجمه  مورد  کنون  تا  اسالمى  انقالب  پیروزى  زمان  از 
هاى فراوان تحریم اقتصادى بوده است که بخش عمده 
اثرگذارى این تحریم ها به دلیل اقتصاد نفتى است به 
عبارت بهتر زمانى که یک کشور از راه فروش نفت بودجه 
سالیانه خود ار تامین میکند با بسته شدن راه فروش نفت 
عمال فلج شده و تن به تسلیم در برابر استکبار میدهد.
2. میدانیم در دنیا کشور هاى نفت خیز زیادى حضور 
دارند که از تکنولوژى و نیروى کار پیشرفته اى برخوردار 
هستند و زمانى که کشور نتواند در این حوزه پیشرفتى 

همسو و با سرعت باال داشته باشد از نظر فنى دچار عقب 
نیز  افتادگى  این عقب  و  افتادگى شده 
عمال اقتصاد نفتى را به نابودى میکشاند.
دولت  میشود  باعث  نفتى  اقتصاد   .3
از راه فروش نفت  به راحتى  هایى که 
بودجه عمومى و عمرانى وغیره خود را 
هاى  کار  فکر  به  دیگر  میکنند  تامین 
سخت و پیچیده مانند توسعه صنایع و 
و  نباشند  وغیره  فناورى  و  کشاورزى 
این شیوه ى اداره کشور باعث میشود 
تنها در حوزه هاى پیش پا افتاده و غیر 

ضرورى پیشرفت هایى صورت گیرد و عمال بخش هاى 
استراتژیک کشور با عقب ماندگى روبرو شوند.

و  بیکارى  دالیل  ترین  اصلى  از  یکى  نفتى  اقتصاد   .4
رکود کشور میباشد به این دلیل که دولت ها به جاى 
توجه به بخش عمرانى کشور با فروش نفت فقط و فقط 
به بودجه ى عمومى توجه میکنند و با واردات بى رویه 
عمال بخش هاى پول ساز دیگر را به نابودى میکشانند 
مثال در حوزه کشاورزى کشور هلند با مساحتى کمتر از 
سه استان شمالى کشور بیش از دو برابرپول نفت ایران 
پول سازى میکند ولى در ایران دولت ها به جاى توجه 
به این بخش و بخش هاى دیگر به فکر واردات بوده و 
بیکارى و رکود در  هستند و میبینیم که خیل عظیم 

کشور نیز از این حوزه نشعت میگیرد.

که  میرسیم  بندى  جمع  این  به  مضرات  قسمت  در 

در  که  ایران  مانند  کشورى  براى  نفتى  اقتصاد 
منابع  عادالنه  توزیع  شرط  به  ها  حوزه  تمامى 
حرفى براى گفتن دارد و میتواند به راحتى ظرف 
مدت کوتاهى به یک کشور ثروتمند واقعى تبدیل 
شود سم مهلک و کشنده ایست که در دولت ها به 
آن  به  توجهى  هیچگونه  فراوان  هاى  شعار  رغم 
نیز  کشور  پذیرى  اسیب  دلیل  تنها  و  نمیکنند 

همین اقتصاد نفتى هست. 
                                                              

برخى راهکارهاى اساسى و قابل اجرا در جهت رهایى از 
اقتصاد نفتى

1. با توجه به سیاست هاى اقتصاد مقاومتى یکى از اصلى 
ترین راه هاى رهایى از اقتصاد نفتى توجه  دولت ها به 
تمام بخش هاى و ظرفیت هاى داخلى است که متاسفانه 
گرفتن  پیشى  با  روز  به  روز  و  نمیشود  اجرایى  رویه  این 
از  بیش  صادرات  دیگر  طرف  از  و  صادرات  بر  واردات 
%48.90 مواد نفتى به ارزش 17.045.923.516 دالر این 

سم مهلک بیشتر به بدنه ى اقتصادى تزریق میشود.

2. پیگیرى و بستر سازى در جهت رشد و توسعه صنعت 
هاى پولساز مانند گردشگرى و پزشکى و فناورى اطالعات و 
کشاورزى بهینه و هدفمند و هزاران هزار صنعت دیگر که 
ابر چالش  بردن  بین  از  باالیى در جهت  به شدت  توانایى 
هایى مانند بیکارى و رکود و غیره  را دارا میباشند و میتوانند 
کنند.  به جهان عرضه  و  را ساخته  بلند  و سر  آباد  ایرانى 

در پایان آرزو دارم این یادداشت بتواند براى ما دانشجویان 
جهت  در  آن  مطالعه  با  تا  باشد  راهى  چراغ  عنوان  به 
موثر  گامى  ایران  عزیزمان  کشور  آبادانى  و  پیشرفت 

برداشته و به جهان ثابت کنیم ما میتوانیم.

علیــرضا هـــادی پـورنـــــفتى
دانشـجوى کارشنـاسى اقتـصـاد

و  بیکارى  ترین دالیل  اصلى  از  یکى  نفتى  اقتصاد 
به  ها  دولت  که  دلیل  این  به  میباشد  کشور  رکود 
نفت  فروش  با  کشور  عمرانى  بخش  به  توجه  جاى 
فقط و فقط به بودجه ى عمومى توجه میکنند و با 
واردات بى رویه عمال بخش هاى پول ساز دیگر را 
به نابودى میکشانند مثال در حوزه کشاورزى کشور 
هلند با مساحتى کمتر از سه استان شمالى کشور 

بیش از دو برابر پول نفت ایران پول سازى میکند.



همسو و با سرعت باال داشته باشد از نظر فنى دچار عقب 
نیز  افتادگى  این عقب  و  افتادگى شده 
عمال اقتصاد نفتى را به نابودى میکشاند.
دولت  میشود  باعث  نفتى  اقتصاد   .3
از راه فروش نفت  به راحتى  هایى که 
بودجه عمومى و عمرانى وغیره خود را 
هاى  کار  فکر  به  دیگر  میکنند  تامین 
سخت و پیچیده مانند توسعه صنایع و 
و  نباشند  وغیره  فناورى  و  کشاورزى 
این شیوه ى اداره کشور باعث میشود 
تنها در حوزه هاى پیش پا افتاده و غیر 

ضرورى پیشرفت هایى صورت گیرد و عمال بخش هاى 
استراتژیک کشور با عقب ماندگى روبرو شوند.

و  بیکارى  دالیل  ترین  اصلى  از  یکى  نفتى  اقتصاد   .4
رکود کشور میباشد به این دلیل که دولت ها به جاى 
توجه به بخش عمرانى کشور با فروش نفت فقط و فقط 
به بودجه ى عمومى توجه میکنند و با واردات بى رویه 
عمال بخش هاى پول ساز دیگر را به نابودى میکشانند 
مثال در حوزه کشاورزى کشور هلند با مساحتى کمتر از 
سه استان شمالى کشور بیش از دو برابرپول نفت ایران 
پول سازى میکند ولى در ایران دولت ها به جاى توجه 
به این بخش و بخش هاى دیگر به فکر واردات بوده و 
بیکارى و رکود در  هستند و میبینیم که خیل عظیم 

کشور نیز از این حوزه نشعت میگیرد.

که  میرسیم  بندى  جمع  این  به  مضرات  قسمت  در 

در  که  ایران  مانند  کشورى  براى  نفتى  اقتصاد 
منابع  عادالنه  توزیع  شرط  به  ها  حوزه  تمامى 
حرفى براى گفتن دارد و میتواند به راحتى ظرف 
مدت کوتاهى به یک کشور ثروتمند واقعى تبدیل 
شود سم مهلک و کشنده ایست که در دولت ها به 
آن  به  توجهى  هیچگونه  فراوان  هاى  شعار  رغم 
نیز  کشور  پذیرى  اسیب  دلیل  تنها  و  نمیکنند 

همین اقتصاد نفتى هست. 
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ــل مالحظــه اى را  ــک هــا نقــش قاب ــاى معاصربان در دنی
ــده  ــادى برعه ــاى اقتص ــام ه ــعه ى نظ ــد و توس دررش
دارنــد. چــرا کــه امــروزه رشــد اقتصــادى، افزایــش رفــاه و 

بهبــود ســطح زندگى درهرکشــور 
بــه میــزان ســرمایه گــذارى هایى 
کــه از طریــق شــبکه بانکــى 
تحقــق پیــدا مــى کنــد بســتگى 
دارد. بــدون وجــود یــک شــبکه ى 
ــز  ــکان تجهی ــى ام ــب بانک مناس
پــس اندازهــاى کوچــک وانتقــال 
آنهــا جهــت ســرمایه گــذارى 
درکشــورهاى  نــدارد.  وجــود 

درحــال توســعه بــه علــت پاییــن بــودن درآمــد ســرانه از 
یــک طــرف ومیــل نهایــى بــه مصــرف بــاال ازطــرف دیگر، 
میــزان پــس اندازهــا و منابــع مالــى انــدك وپراکنــده مى 
باشــد. لــذا بانــک هــا وموسســات پولــى درایــن کشــورها 
ــا ایــن حــال، غلبــه  نقــش مهمتــرى ایفــا مــى کننــد ب
انگیــزه ســودجویى و بــى توجهــى بــه ماهیــت حقیقــى 
پــول، باعــث بروزانحرافاتــى درســاماندهى اقتصادى شــده 
ــش هــاى جــدى  ــا چال و رشــد و توســعه اقتصــادى را ب
ــتم  ــه سیس ــکالتى ک ــى ازمش ــت. یک ــرده اس ــه ک مواج

ــت  ــه رو س ــا آن روب ــى ب ــرایط فعل ــور درش ــى کش بانک
افزایــش وام هــاى بــد و بــه دنبــال آن افزایــش مطالبــات 
نکــول شــده در شــبکه بانکــى اســت. انباشــت مطالبــات 
معــوق ســبب خــارج شــدن بخشــى ازدارایــى بانــک هــا و 
از بیــن رفتــن تعــادل 
بیــن دارایــى و بدهــى 
مــى شــود کــه بانــک 
ریســک  بــا  را  هــا 
ــه  ــوندگى مواج نقدش
ــرف  ــد و ازط ــى کن م
قــدرت  دیگــر 
اعتباردهــى بانــک هــا 
را کاهــش مــى دهــد، 
بــه ایــن معنــا کــه بــا افزایــش اعتبــارات ســوخت شــده 
تمایــل بانــک هــا در اعتباردهــى درپــروژه هــا کاهــش مى 
یابــد درنتیجــه وظیفــه تامیــن مالــى بانــک هــا 
دچار خدشه مى شود.                                                    

ــداوم  ــا ناشــى ازت ــک ه ــات معــوق دربان ــش مطالب  افزای
نــرخ تــورم دورقمى، تغییــرات ناگهانــى نــرخ ارز و افزایش 
ــک  ــتقالل بان ــدم اس ــادى، ع ــود اقتص ــرایط رک آن، ش
مرکــزى بــه جهــت قانونــى و عملیاتــى، عــدم وجــود نظام 
نظارتــى روشــمند و بســیارى عوامــل دیگــر اســت.

                                                                       

صبــا    مصبــاحــى
 دانشجوى کارشناسى اقتصاد
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ــن  ــن قوانی ــى بانکها،تدوی ــگاه نظارت ــت جای ــرخ ارز و نیزتقوی ــات ن ــرخ تورم،ثب ــش ن ــاى اقتصادى،کاه ــت ه ــد فعالی رش
ومقــررات، سیاســتها و بخشــنامه هــاى جامــع متناســب بــا واقعیتهــاى ارزشــى، اقتصــادى واجتماعــى جامعــه میتوانــد بــه 

بهبود عملکرد نظام بانکى کشورکمک کند.  
مطالعــه ى تجربــه کشــورهاى دیگرنشــان میدهــد کــه بــراى رفــع مشــکل مطالبــات مــى تــوان با شــفاف ســازى اطالعات 
بانــک هــا بــه جداســازى بانــک هــاى ســالم از غیرســالم پرداخــت و بانــک هــاى غیرســالم را دریکدیگــر ادغام نمود. ســپس 
ــا نهــاده مالــى مســتقل دیگــر، از افزایــش  ــا نظــارت مســتمر برفعالیــت بانــک هــا توســط بانــک مرکــزى مســتقل ی ب

مطالبات معوق جلوگیرى کرد.                                                                         
بــراى مثــال کــره جنوبــى ازســال 1996 دچارشــرایط رکــود اقتصــادى همــراه با نــرخ بهره بــاال و هزینــه هاى دســتمزد باال 
شــد. دولــت بــراى حمایــت از بنــگاه هــاى بــزرگ، بانــک هــا را موظــف بــه اعطــاى تســهیالت تکلیفــى کــرد. بــا ایــن حال 
بنــگاه هــا ورشکســته شــدند. درچنیــن شــرایطى حاکمیــت کــره جنوبــى ازصنــدوق بیــن المللــى پــول کمــک گرفــت که 

57 میلیارد دالر را طى مراحلى به شبکه تزریق کرد.      
در مرحلــه اول بانــک مرکــزى دو نهــاد را تشــکیل داد: یک نهاد به نام "شــرکت مدیریــت دارایى هاى کره" که تســهیالت 
غیرجــارى بانــک هــا را بــا قیمــت تنزیــل شــده خریــدارى و در بــازار مــى فروخــت.  نهــاد دوم "نظــارت ارشــد مالــى" 
نــام داشــت کــه بــا فــروش بخشــى از ســهام دو بانــک بزرگ کشــور بــه شــرکاى حقوقى خارجــى معتبر، عــالوه براســتفاده 

ازسرمایه، دانش مدیریتى و فنى آنها را نیز وارد کرد.                                
درمرحلــه دوم بانــک هــا بــه نقدینگــى دســت یافتنــد و در مراحــل بعــد فرآینــد اعتبارســنجى در بانــک هــا بــه نهــاد 
نظــارت ارشــد مالــى ســپرده شــد و فعالیــت هایــى از قبیــل کاهــش شــعب بانــک صــورت گرفــت. کــره جنوبــى در حــال 

حاضر از سیستم سالم بانکدارى درجهان برخورداراست.

ــور  ــى کش ــتم بانک ــه سیس ــکالتى ک ــى ازمش یک
ــش وام  ــت افزای ــه رو س ــا آن روب ــى ب ــرایط فعل درش
ــول  ــات نک ــش مطالب ــال آن افزای ــه دنب ــد و ب ــاى ب ه
شــده در شــبکه بانکــى اســت. افزایــش وام هــاى بد و 
ــده در  ــول ش ــات نک ــش مطالب ــال آن افزای ــه دنب ب
شــبکه بانکــى اســت. انباشــت مطالبــات معوق ســبب 
ــن  ــا و ازبی ــک ه ــى بان ــى ازدارای ــدن بخش ــارج ش خ
ــود.                                                                                          ــى ش ــى م ــى و بده ــن دارای ــادل بی ــن تع رفت
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همسو و با سرعت باال داشته باشد از نظر فنى دچار عقب 
نیز  افتادگى  این عقب  و  افتادگى شده 
عمال اقتصاد نفتى را به نابودى میکشاند.
دولت  میشود  باعث  نفتى  اقتصاد   .3
از راه فروش نفت  به راحتى  هایى که 
بودجه عمومى و عمرانى وغیره خود را 
هاى  کار  فکر  به  دیگر  میکنند  تامین 
سخت و پیچیده مانند توسعه صنایع و 
و  نباشند  وغیره  فناورى  و  کشاورزى 
این شیوه ى اداره کشور باعث میشود 
تنها در حوزه هاى پیش پا افتاده و غیر 

ضرورى پیشرفت هایى صورت گیرد و عمال بخش هاى 
استراتژیک کشور با عقب ماندگى روبرو شوند.

و  بیکارى  دالیل  ترین  اصلى  از  یکى  نفتى  اقتصاد   .4
رکود کشور میباشد به این دلیل که دولت ها به جاى 
توجه به بخش عمرانى کشور با فروش نفت فقط و فقط 
به بودجه ى عمومى توجه میکنند و با واردات بى رویه 
عمال بخش هاى پول ساز دیگر را به نابودى میکشانند 
مثال در حوزه کشاورزى کشور هلند با مساحتى کمتر از 
سه استان شمالى کشور بیش از دو برابرپول نفت ایران 
پول سازى میکند ولى در ایران دولت ها به جاى توجه 
به این بخش و بخش هاى دیگر به فکر واردات بوده و 
بیکارى و رکود در  هستند و میبینیم که خیل عظیم 

کشور نیز از این حوزه نشعت میگیرد.

که  میرسیم  بندى  جمع  این  به  مضرات  قسمت  در 

در  که  ایران  مانند  کشورى  براى  نفتى  اقتصاد 
منابع  عادالنه  توزیع  شرط  به  ها  حوزه  تمامى 
حرفى براى گفتن دارد و میتواند به راحتى ظرف 
مدت کوتاهى به یک کشور ثروتمند واقعى تبدیل 
شود سم مهلک و کشنده ایست که در دولت ها به 
آن  به  توجهى  هیچگونه  فراوان  هاى  شعار  رغم 
نیز  کشور  پذیرى  اسیب  دلیل  تنها  و  نمیکنند 

همین اقتصاد نفتى هست. 
                                                              

 دکتر پرویـز رستم زاده
عضو هیئت علـمى بخش اقتـصاد دانشـــگاه شـیراز

اولیــن کمــک آمریکاییهــا به علــم اقتصــاد و تاریــخ عقاید 
اقتصــادي از همیــن مکتــب ســاختارگرایی انجــام شــد. 
ــن،  ــن مکتــب اقتصــادي، توریســتین وبل ــه داران ای داعی
ــوده اســت. ایــن مکتــب  جــان کامنــز و وزلــی میچــل ب
توســعه  آمریــکا  در   1880 ســالهاي  اواخــر 
ــرار  ــان ق ــب تاریخــی آلم ــر مکت ــه تحــت تأثی ــه ک یافت
ســاختاري  مکتــب  ص69).  بود(گرجــی،  گرفتــه 
ــی  ــات گرای ــروض اثب ــه ف ــت ک ــق اس ــک روش تحقی ی
(empiricism)   و تجربه گرایی (positivism)    در اقتصاد     
ــه چالــش کشــیده اســت (پالمــا، ص529). در واقــع  را ب
ایــن مکتــب اســتدالل مــی کنــد کــه عوامــل تاریخــی، 
اجتماعــی و ســاختاري کــه قوانیــن اقتصــادي را شــکل 
ــه هــاي سیاســتی  ــد در اقتصــاد و توصی ــد بای مــی دهن
مــورد توجــه قــرار بگیرنــد و بســیاري از عوامــل در اقتصاد 
تحــت تأثیــر وقایــع تاریخــی کــه دائمــاً در حــال تغییــر 
هســتند قــرار گرفتــه و ایــن وقایــع چــه بطــور مســتقیم و 
چــه غیــر مســتقیم، از طریــق ســاختارها و جامعــه اي که 
فــرد را احاطــه نمــوده انــد بــر روي او تأثیــر گذاشــته انــد. 
ویژگــی اصلــی مکتــب ســاختاري و ســاختارگرایان ایــن 
است که موضوع تحقیق خود را یک نظام (system) می 
داننــد و روابــط متقابــل میــان بخشــهاي یــک کل را بــه 

جــاي مطالعــه مجــزاي بخشــهاي مختلــف مورد بررســی 
قــرار مــی دهنــد (همــان). بطــور مشــخص تــر، رویکــرد 
مکتــب ســاختاري مــورد قبــول نظریــه هایــی اســت کــه 
معتقدنــد مجموعــه اي از ســاختارهاي اقتصــادي و 
اجتماعــی غیــر قابــل مشــاهده اي وجــود دارد کــه پدیده 
هــاي اقتصــادي و اجتماعــی قابــل مشــاهده را ایجــاد می 
ــه  ــر ب ــود را منحص ــاي خ ــب، ارزیابیه ــن مکت ــد. ای کن
ــه  ــادي ب ــه زی ــه توج ــرده، بلک ــی نک ــات تاریخ مطالع
ــته  ــطح کل داش ــادي در س ــاي اقتص ــتگذاري ه سیاس
ــادي  ــتهاي اقتص ــا سیاس ــات آنه ــج تحقیق ــت. نتای اس
حمایتــی را بــه عنــوان ابــزاري بــراي ارتقــاء و پیشــرفت 
اقتصــاد بــه دنبــال داشــته اســت. میچــل کــه از 
بنیانگــذاران ایــن مکتــب اســت معتقــد بــود کــه اقتصــاد 
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــار انســان اســت. او ب ــش رفت دان
آینــده علــم اقتصــاد بســتگی بــه ایــن دارد کــه ما بیشــتر 
بــه ســمت تحقیــق و بررســی رفتــه و کمتــر توجــه بــه 
باشــیم. داشــته  آن  کــردن  تئوریــزه 

(گرجی،  ص72).

طرفــداران ایــن مکتــب اقتصــادي تآکیــد داشــتند کــه 
بایــد اقتصــاد را بصــورت کلــی و بعنــوان جزئــی از فرآیند 
حرکــت تکاملــی و انقــالب آرام و در یــک مجموعــه اي از 
عناصــر ســاختاري منطبــق بــا واقعیــت بررســی نمــود. 
ایــن مکتــب پیدایش ســیکلهاي تجــاري و وقــوع انحصار 
ــی  ــدم کارآی ــل ع ــه دلی ــل را ب ــت کام ــروج از رقاب و خ
اقتصــاد نئوکالســیک دانســته و درنتیجه حــرکات اصالح 
طلبانــه اي را کــه باعــث کاراتــر شــدن نظــام اقتصــادي 
ــت.  ــوده اس ــی نم ــت معرف ــد گش ــرمایه داري خواه س
ــتر  ــی بیش ــق و نزدیک ــد تلفی ــا معتقدن ــن آنه همچنی
ــه و تحلیــل  ــراي تجزی ــوم اجتماعــی ب شــاخه هــاي عل
ــر مســائل اقتصــادي ضــروري اســت. ــق ت ــر و دقی ــح ت صحی

(همان، ص70).

ــن دســتاورد مکتــب ســاختاري کــه در  مهمتری
واقــع مقابــل مکتــب کالســیک و نئــو کالســیک 
ــدم  ــی ع ــاد آزاد یعن ــه اقتص ــه ب ــود، حمل ب
 (laissez faire) دولــت  دخالــت 
بــوده اســت. ســاختارگرایان دریافتند کــه آزادي 
ــج  ــن نتای ــاً بهتری ــادي لزوم ــدود اقتص نامح
ممکــن را بــراي جامعــه بوجــود نخواهــد

ــراد  ــک اف ــک ت ــود ت ــدن س آورد و حداکثرش
بــه مثابــه حداکثــر شــدن نفــع جامعــه نیســت. 

ــه  ــم ک ــی کنی ــاد آوري م ــه اي را ی ــک نکت ــا ی در اینج
عبارت "دخالت دولت" نمی توان عبارت درســت و کاملی 
ــت در حــد  ــا از  دول ــف م ــر تعری ــی اگ ــرا حت باشــد. زی
تعریــف آدام اســمیت (پــدر علــم اقتصــاد) هــم باشــد بــاز 
هــم مفهــوم دخالــت دولــت برداشــت نمــی شــود بلکــه 
" حضــور دولــت" و " عــدم حضــور دولــت" مطرح اســت. 
ــده  ــب زایی ــن مکت ــد ای ــه ش ــالً گفت ــه قب ــور ک همانط
ــاي  ــه ه ــا و توصی ــه ه ــت. نظری ــده اس ــاالت متح ای
سیاســتی ارائــه شــده توســط ایــن مکتــب باعــث انتقــاد 
چــپ گرایــان و راســتگرایان در آمریــکا شــد. چــون ایــن 
مکتــب بــه شــدت از چــپ گرایــان بــه خاطــر ناتوانــی در 
ــام  ــتثمار در درون نظ ــازوکارها و اس ــی س ــن کاف تبیی
ســرمایه داري انتقــاد مــی کــرد. از طــرف دیگــر واکنــش 
راســتگرایان در مــواردي شــدید تــر بــود. توصیــه هــاي 
سیاســتی مکتــب ســاختاري از دیــدگاه نظریــه ســنتی 
ــش  ــی بخ ــع سیاس ــود و مناف ــانه ب ــر اندیش ــالً دگ کام
مهمــی را تهدیــد مــی کــرد. راســتگرایان اعتقاد داشــتند 
کــه بنیانگــذاران ایــن مکتــب اســب تــرواي مارکسیســم 
اســت و بــه شــدت تحلیــل مارکسیســم و مکتــب 
ســاختاري را بــر یکدیگــر منطبق می دانســتند. راســتیها 
ــور   ــدم حض ــون ع ــب چ ــن مکت ــه ای ــد ک ــد بودن معتق
ــب ــل مکت ــت مث ــرار داده اس ــه ق ــورد حمل ــت را م دول

 مارکسیســم اســت و همچنیــن اینکــه هــر دوي آنهــا بــر 
ایــن عقیــده هســتند کــه بــدون تــالش بــراي رفــع موانع 
توســعه (یعنــی بخشــهاي ســنتی) از فرآینــد  صنعتــی 

شدن جلوگیري شود.

مهمترین عقیده ساختارگرایان:

تصویــر کلی و عملکرد گروهی: طرفــداران این مکتب 
بــر ایــن باورنــد کــه اقتصــاد را بــه جــاي اینکــه در اجــزاء 
کوچــک و جــداي از یکدیگــر بررســی کنیــم، بایســتی 
بطــور کل مــورد مطالعــه قــرار دهیــم. در یــک مجموعــه، 
مثــل بــدن انســان صرفــاً نمــی تــوان بــا اتــکاء بــه یــک 
جــزء از بــدن و بــدون توجــه بــه اعضــاء دیگــر بــه درمــان 
ــه  ــادي مجموع ــاي اقتص ــی فعالیته ــت. یعن آن پرداخ
فعالیتهــاي انفــرادي جهــت حداکثــر کردن ســود نیســت 
و عملکــرد دســته جمعــی کــه بزرگتــر از مجمــوع اجــزاء 
مــی باشــد وجــود دارد. آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه اقتصــاد 
بــا سیاســت، جامعــه شناســی، حقــوق، عــادات و ســنتها، 
ــه  ــادي و تجرب ــاي اعتق ــه ه ــایر جنب ــوژي و س ایدئول

بشري در ارتباط است.

اهمیــت دادن بــه نقش دولــت: از نظر ایــن مکتب، به 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــت بای ــه و دول ــرد، جامع ــاي ف ج
ــن  ــی ای ــره جنوب ــان و ک ــال، در آلم ــراي مث ــرد. ب بگی
ــه  محــور توســعه و پیشــرفت  ــود ک ــت ب ــه و دول جامع
ــل و رشــد اقتصــادي گشــت. - در  ــت، حمــل ونق صنع
بحــران جنــوب شــرق آســیا دولــت کــره جنوبــی بــراي 
ــردم  ــول از م ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــن از صن وام گرفت
درخواســت کــرد کــه طالهــاي خــود را بــه دولــت امانــت 
ــا وام  ــتن آنه ــرو گذاش ــق گ ــت از طری ــا دول ــد ت بده
دریافــت کنــد و ایــن کار انجــام شــد.-  تأکیــد طرفــداران 
ایــن مکتــب بــر ایــن اســت کــه جامعــه منافعــی دارد که 
ــور  ــد حض ــت بای ــت و دول ــراد اس ــع اف ــاد مناف در تض
داشــته باشــد. بعضــی هــا معتقدنــد مکتــب ســاختاري 

مکتب ملی گراست.

تمرکــز بر نهادهــا و نهادگرایــی: این مکتــب بر نقش 
ســاختارها و نهادهــا در اقتصــاد تمرکــز دارد. نهــاد در بــر 
گیرنــده ســنتها، عــادات اجتماعــی، حقــوق، طــرز تفکر و 
راه وروش زندگــی مــی باشــد. ســاختارگرایان معتقدنــد 
زندگــی اقتصــادي بوســیله نهادهــاي اقتصــادي تنظیــم 

می گردد و نه صرفاً بوسیله قوانین اقتصادي.

بکار بردن روش تاریخی- قیاســی اســتنتاجی: این 
ــه و تحلیــل اقتصــادي کالســیکها و  مکتــب روش تجزی
نئوکالســیکها را مــورد انتقــاد قــرار داده و معتقــد بودنــد 
کــه روش آنهــا غیــر پویــا (اســتاتیک)، غیرواقعــی و غیــر 
تاریخــی اســت. آنهــا معتقدنــد کــه هیــچ گونــه قانــون



          26              اکونوموس، شماره دهم، بهار97/  ساختارگرایان چه مى گویند    

ــاي  ــتثناء الگوه ــته باس ــود نداش ــر وج ــادي معتب اقتص
توســعه اي کــه در تاریــخ قابــل مشــاهده بــوده کــه مــی 
ــت داد. ــعه عمومی ــن توس ــورت قوانی ــا را بص ــوان آنه ت

برخــورد منافــع و حضور دولــت: نظریــه پــردازان این 
مکتــب معتقدنــد برخــورد منافــع و تضــاد بیــن گروههــا 
همیشــه وجــود داشــته اســت مثــالً شــرکتهاي بــزرگ بــا 

ایجــاد کارتلها و تراســتها 
شــرکتهاي  مقابــل  در 
کوچــک قــد علــم کــرده 
ــدگان  ــد کنن ــد، تولی ان
علیــه مصرف کننــدگان، 
کارفرمایــان در مقابــل 
کارگــران و... داراي تضــاد 
منافــع بــوده و لــذا بایــد 
طــرف  بــی  دولــت، 
واردعمــل شــده و بــا 
حضــور خــود موجــب 
بهینــه شــدن اقتصــاد 

شود.

رد ایده و نظریه تعادل نرمال: از دیدگاه ســاختارگرایان 
ــدن از  ــاد دور ش ــده در اقتص ــاد ش ــاي ایج ــدم تعادله ع
تعــادل نرمــال نیســت. عــدم تعادلهــاي بوجود آمــده مثل 
    (stagflation)  سقوط یکباره فعالیت تجاري،    رکود تورمی
ــري  ــکالت کس ــکاري و مش ــورم و بی ــان ت ــوع همزم وق
ــی در  ــل اساس ــت معض ــه دول ــري بودج ــاري و کس تج
طــول تاریــخ بــوده انــد. آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه کنترلهاي 
دســته جمعــی از طریــق دولــت، جهــت اصــالح مــداوم و 
از بیــن بــردن کاســتی هــا و عــدم تعدیــل هــاي ایجــاد 
باشــند. مــی  الزم  اقتصــادي  زندگــی  در  شــده 

 اصالح سیســتم کامالً لیبــرال: ســاختارگرایان اعتقاد 
دارنــد کــه یــک اســتانداردي از تولیــد و توزیــع مناســب 
ثــروت تعریــف شــود کــه در نتیجــه آن عدالــت و اخــالق 
مــورد قبــول واقــع گردنــد. آنهــا همچنیــن سیســتم بــازار 
ــه را  ــد توزیــع درآمــد عادالن را بهینــه ندانســته و معتقدن
برقــرار نمــی ســازد. از دیــدگاه آنهــا ایــن نــوع اصالحــات

ــان  ــه دام ــادن ب ــران را از افت ــه کارگ ــد طبق ــی توان م
سوسیالیســت نجــات دهــد بــه ایــن خاطــر بــه طرفــدارن 
ایــن ایــده، سوسیالیســتهاي میــز نشــین مــی گفتنــد که 
در واقــع بــه کرســی دانشــگاه تکیــه کــرده بودنــد. از جمله 
ایــن افــراد، فردریــک لیســت مــی باشــد او بطــور جــدي 
ــراي  ــن کالســیکها ب ــدگاه آدام اســمیت را کــه دکتری دی
ــورهاي در  ــراي کش ــوده ب ــب ب ــتان مناس ــاد انگلس اقتص
حــال توســعه هــم  مناســب مــی باشــد، رد مــی نمایــد. او 
چیــزي چــه  تاریــخ  ببینیــم  کــه   دارد  تأکیــد 

ــن  ــده ای ــان دهن ــورمان، نش ــاد کش ــه اقتص ــی ب نگاه
ــی گفتــه  ــه مبان ــران کشــور در عمــل ب اســت کــه مدی
ــتري  ــاد بیش ــاختاري، اعتق ــب س ــورد مکت ــده در م ش
دارنــد تــا بــه مکاتــب دیگــر. چــرا در بیــن اقتصاددانهــا 
و اســاتید اقتصــاد، هســتند افــرادي کــه معتقدنــد صرف 
اســتفاده از فرمولهــاي اقتصــادي بــراي کشــور ایــران، با 
ــد گــره  ــردم، نمــی توان ــاد م ــوع اعتق ــوع اقتصــاد و ن ن
ــن  ــر ای ــد و ب ــور باش ــادي کش ــکالت اقتص ــاي مش گش
اعتقــاد هســتند کــه دکتریــن اقتصــاد کشــورهاي دیگر 
ــور  ــدارد و ازحض ــت ن ــران مطابق ــور ای ــاد کش ــا اقتص ب
بیشــتر دولــت در اقتصــاد حمایــت مــی کننــد.

  بــه مــا مــی آمــوزد و معتقــد بــود کــه در مراحــل اولیــه 
رشــد اقتصــادي، دولــت بایــد بطــور فعــال در فعالیتهــاي 
ــد و  ــه مــردم کمــک نمای اقتصــادي حضــور داشــته و ب
موقعــی تجــارت آزاد را در پیــش بگیــرد کــه کشــور بــه 
بلــوغ صنعتــی رســیده باشــد. همچنیــن فردریک لیســت 
اعتقــاد کالســیکها مبنــی بــر اینکــه چــون افــراد دنبــال 
حداکثــر کــردن ســود 
هســتند  اقتصــادي 
پــس ســود جامعــه 
حداکثــر مــی شــود را 

رد کرد.
ــاد  ــه اقتص ــی ب نگاه
نشــان  کشــورمان، 
دهنــده ایــن اســت 
کــه مدیران کشــور در 
مبانــی  بــه  عمــل 
گفتــه شــده در مــورد 
ســاختاري،  مکتــب 
بیشــتري  اعتقــاد 
دارنــد تــا بــه مکاتــب دیگــر. چــرا در بیــن اقتصاددانهــا و 
ــد صــرف  ــرادي کــه معتقدن اســاتید اقتصــاد، هســتند اف
اســتفاده از فرمولهــاي اقتصــادي بــراي کشــور ایــران، بــا 
ــره  ــد گ ــی توان ــردم، نم ــاد م ــوع اعتق ــاد و ن ــوع اقتص ن
ــن  ــر ای ــد و ب ــور باش ــادي کش ــکالت اقتص ــاي مش گش
اعتقــاد هســتند کــه دکتریــن اقتصــاد کشــورهاي دیگر با 
اقتصــاد کشــور ایــران مطابقــت نــدارد و ازحضــور بیشــتر 

دولت در اقتصاد حمایت می کنند.

موضوعــی کــه در آخــر بایــد گفتــه شــود ایــن اســت کــه 
علیرغــم مطالعــات فراوانــی کــه طرفــداران مکتــب 
ــجمی  ــوري منس ــه تئ ــی ب ــد ول ــام دادن ــاختاري انج س
ــب  ــدن مکات ــود آم ــا بوج ــع ب ــد. در واق ــت نیافتن دس
اقتصــادي دیگــر، مثــل مکتــب کینــزي، کــه آنهــا تئــوري 
اقتصــادي ارائــه داده و دیدگاههــاي خــود را بــر اســاس آن 

تئوریها ارزیابی کردند.
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بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادى ایــران و باالبــودن نــرخ 
بیــکارى امــروزه کســب درآمــد بــراى بســیارى از افــراد 
جامعــه بســیار دشــوار اســت.عده اى بــراى اینکــه بتوانند 
شــغل مناســبى داشــته باشــند بــه ســختى درس 
مــى خواننــد و عــده اى دیگــر راه هــاى دیگــرى را 
انتخــاب میکننــد و هرکــس بــه طریقــى در تقــال اســت 
تــا بتوانــد کســب درآمــد ایــده آلــى داشــته باشــند امــا 
ــا نتیجــه بخــش هســتند؟ ــا عمدت ــالش ه ــن ت ــا ای آی
باتوجــه به 4 شــیوه ى کســب درآمــد در ایران که شــامل 
کارمنــدى ، خود اشــتغالى، ســرمایه گــذارى و کارآفرینى 
مــى شــود، امــروزه کارآفرینــى بســیار مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت و درایــن میــان کســب و کارهــاى اینترنتى 

شور و غوغایى به پا کرده است.

ــا  ــات خــود را ب ــى کــه حی یکــى از غــول هــاى اینترنت
یــک پــروژه ى دانشــجویى آغــاز کــرد موتــور جســت و 
جــوى گــوگل اســت کــه از جملــه پردرآمدترین شــرکت 
هــاى اینترنتــى محســوب مــى شــود. حــال ایــن ســوال 
مطــرح مــى شــود کــه آن صفحــه ى ســفید کــه بــدون 
ــه  ــدى را ب ــات بســیار مفی ــچ چشــم داشــتى اطالع هی
صــورت رایــگان در اختیــار مــا قــرار مــى دهــد چگونــه 
هزینــه هایــش را پرداخــت و کســب درآمــد مــى کنــد؟
شــرکت گوگل تنها در ســال 2016 توانسته است بیش از 
ــه  ــروش تبلیغــات ب ــق ف ــارد دالر، تنهــا از طری 90 میلی
دســت آورد. لــرى پیــج (larry page) و ســرگئى برین 
(Sergey Brin) که موسســان شــرکت گوگل بودند در 
هنــگام تاســیس گــوگل تمامــى تمرکــز کارى شــرکت را 
ــتند. ــو گذاش ــت و ج ــور جس ــعه ى موت ــر روى توس ب
 ایــده ى تمرکــز بــر روى یــک موتــور جســت و جــوى 
ــاى   ــرکت ه ــن ش ــاص در بی ــیار خ ــده اى بس وب، ای

اینترنتــى هــم دوره ى گــوگل بــود امــا آن هــا بایــد راهى 
ــیدن  ــراى رس ــد. ب ــدا میکردن ــى پی ــد زای ــراى درآم ب
ــد. ــات ش ــاى تبلیغ ــوگل وارد دنی ــى گ ــن هدف بهچنی

گــوگل ادوردز: (Ad) اگــر در هنــگام جســت و جــوى 
ــد،  ــت کنی ــتر دق ــج بیش ــه ى نتای ــه صفح ــک واژه ب ی
خواهیــد دیــد کــه قســمت بــاال و ســتون ســمت راســت 
ــى کــه گــوگل از جاهــاى  ــه آگهــى های ــن صفحــه ب ای
ــک  ــر کلیل ــا ه ــاص دارد. ب ــرد اختص ــى گی ــف م مختل
کاربــر گــوگل مبلــغ مشــخصى از شــرکت هــاى موردنظر 
دریافــت میکنــد بنابرایــن هــم شــما میتوانید بــه صورت 
ــره  ــو به ــت و ج ــور جس ــن موت ــات ای ــگان از خدم رای
ــع مهــم  ــن منب ــه واســطه ى ای ــد و هــم گــوگل ب ببری

براى خودش درآمد زایى میکند.

گوگل ادســنس: یکــى دیگــر از روش هاى درامــد زایى 
ــه  ــت ک ــنس اس ــوگل ادس ــى گ ــه تبلیغات ــوگل برنام گ
ــد در آن  ــى توانن ــون م ــاى گوناگ ــان وبســایت ه صاحب
ــال  ــا فع ــات درآن ســایت ه ــا تبلیغ ــد ت ــام کنن ــت ن ثب
ــان  ــات نوس ــوع تبلیغ ــن ن ــل از ای ــد حاص ــوند. درآم ش
زیــادى دارد و بســته بــه نــوع مطالب،کیفیــت و میــزان 

بازدید از سایت متفاوت است .
ــات ــوگل از تبلیغ ــد گ ــرى از درآم ــاى دیگ ــش ه بخ
گــوگل کــه  اســت  هایــى  آگهــى  حاصــل  هــم 

ــدارى  ــه خری ــى ک ــرکت های ــا و ش ــایت ه ــرروى س  ب
کرده است قرار مى دهد.

بخــش  چنــد  تنهــا  شــد  گفتــه  کــه  هایــى  راه 
تبلیغــات  راه  از  گــوگل  درآمدزایــى  ى  عمــده 
بــود امــا راه هــاى بســیارى هــم وجــود دارد کــه 
موتــور  ایــن  از  اســتفاده  بــا  بتوانیــد  هــم  شــما 

جست و جو کسب درآمد کنید.
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موتور جست و جوی پولدار

عـاطفه وطـن خـواه
 دانشجوى کارشناسى اقتصاد
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ــاد  ــه ی جایــزه علــوم اقتصــادى بانــک مرکــزى ســوئد ب
آلفــرد نوبــل کــه بــه جایــزه نوبــل اقتصــاد معروف اســت، 
ــم اقتصــاد  ــه پژوهشــگران برجســته در عل ــر ســال ب ه
اعطــا مــى شــود. برنــدگان ایــن جایــزه توســط آکادمــى 
ســلطنتى علــوم ســوئد انتخــاب مــى شــوند و هزینــه آن 
توســط بانــک مرکــزى ســوئد تامیــن مــى شــود.                                                                                 
ــش در حــوزه  ــالش های ــه خاطــر ت ــر " ب " ریچــارد تیل
اقتصــاد رفتــارى بــه عنــوان برنــده جایــزه نوبــل اقتصــاد 
شــد.                                                                  انتخــاب   2017 ســال 
اقتصــاد رفتــارى رشــته اى اســت کــه بــا مطالعــه رفتــار 
ــل را  ــا و عوام ــناختى ، بازاره ــل روان ش ــردى و عوام ف
دهــد.                                                           مــى  قــرار  تحلیــل  مــورد 
ریچارد تیلر 7 ســپتامبر 1945 در اورنج شرقى نیوجرسى 
ــورت  ــه ص ــد و ب ــد ش ــکا) متول ــده امری ــاالت متح (ای
تخصصــى بــر علــم اقتصاد رفتــارى تمرکز داشــته اســت. 
مــادرش معلــم و پــدرش از کارکنــان شــرکت مدیریــت 
ســرمایه گــذارى و بیمــه فایننشــیال در نیــوآرك 
نیوجرســى بــود. او پــس از فــارغ التحصیلــى از آکادمــى 
ــال  ــد و س ــترن ش ــگ وس ــگاه کین ــوآرك وارد دانش نی
1967 از آنجــا فــارغ التحصیــل شــد. مدرك کارشناســى 
خود را درسال 1970 و دکتراى خود را در سال 1974 از دانشگاه 
ــالت، در  ــان تحصی ــس از پای ــرد. پ ــت ک راچســتر دریاف
ــه کار  ــتاد مشــغول ب ــوان اس ــه عن ــتر ب دانشــگاه راچس
گردیــد. از ســال 1978 تــا 1995 ، عضــو هیئــت علمــى 
ــود.  ــل ب دانشــکده جــى.اس. جانســون در دانشــگاه کرن
ســپس  بــه عنــوان اســتاد اقتصــاد رفتــارى در دانشــکده 
بازرگانــى، دانشــگاه شــیکاگو در ســال 1995 عضــو 
هیئــت علمى شــد. وى همچنین از ســال 1991 مدیریت 
اجرایــى دفتــر مطالعــات اقتصــادى ملــى را برعهــد دارد.                    
تیلــر بــه خاطــر تئــورى هایــش در مبحــث رفتــار مالى و 
همکاریــش بــا دنیــل کانمــن درهمیــن حــوزه مشــهور 
اســت. یکــى دیگــر از اقدامــات ارزشــمند او، شناســایى و 
تفســیر مفهــوم" حســابدارى ذهنــى " اســت کــه 
بیــان مــى کنــد افــراد بــه صــورت ذهنــى بودجــه خاصى 
را بــه هرکــدام از ســرفصل هــاى هزینــه اى خــود 
اختصــاص مــى دهنــد، هــر چنــد شــاید ایــن روش در 
عمــل چنــدان بهینــه نباشــد. او برگزیــت، (خــروج 
انگلســتان از اتحادیــه اروپــا) را نمونــه بــارزى از تصمیــم 
گیــرى تعــداد زیــادى از شــهروندان بــر مبنــاى احســاس 
ونــه بــر اســاس منافــع اقتصــادى نامیــد. از دیگــر فعالیت 
هــاى وى مــى تــوان بــه تاســیس شــرکت فولــر و تیلــر 
اشــاره کــرد کــه بــا اســتفاده از تعصب هــاى شــناختى از 
ــث  ــت دادن باع ــزارى از دس ــت و بی ــر مالکی ــه اث جمل
ــردبیر  ــن س ــوند. وى همچنی ــى ش ــى م ــش دارای افزای

تحقیق و بررسى " پیشرفت در امور مالى رفتارى " جلد یک 
و دو بــوده اســت. بعــالوه مجموعــه مقاالتــى در مجله چشــم 
انــداز اقتصــادى تحــت عنــوان " ناهنجــارى هــا  " منتشــر
 نموده است.                                                             

در ســال 2008 " نظریه القایى " را معرفى کرد و نشــان داد 
کــه بــا ایجــاد تغییــرات جزیــى و خفیــف در سیاســت هــاى 
ــمت  ــه س ــدت ب ــردم را در دراز م ــوان م ــى ت ــت، م دول
کــرد.                                                                                                 هدایــت  منافعشــان 

تیلــر تجزیــه و تحلیــل  تصمیــم گیــرى اقتصــادى 
ــعه داده  ــناختى توس ــاى روان ش ــه ه ــا فرضی را ب
اســت. او جایــزه نوبــل ســال 2017 را بــراى 
ــل  ــناختى در تحلی ــات روان ش ــب مفروض "ترکی
تصمیــم گیــرى اقتصــادى" دریافــت کــرد.                                                              
ــق  ــه تلفی ــتاز در زمین ــک پیش ــر ی ــارد تیل  ریچ
اقتصــاد بــا روان شناســى اســت و فرضیــات واقــع 
تحلیــل  در  را  شناســى  روان  علــم  گرایانــه 
تصمیمــات اقتصــادى بــه کار بســته اســت.

ــه محدودیــت هــاى اگاهــى  اونشــان داده اســت کــه چگون
ــات  ــار تبع ــات، در کن ــذ تصمیم ــد اخ ــرد در فراین ــک ف ی
ترجیحــات اجتماعــى و فقــدان کنتــرل فــردى مــى تواند در 
ــد و  ــذار باش ــر گ ــا اث ــى بازاره ــرد و خروج ــات ف تصمیم
ــاى  ــاب ه ــه انتخ ــى در زمین ــات جامع ــن مطالع همچنی
ــیعى از  ــف وس ــه طی ــت ک ــام داده اس ــراد انج ــف اف ضعی
موضوعــات را شــامل مــى شــود از جملــه اینکــه چــرا افــراد 
ــراى دوران بازنشســتگى خــود پــس  ــدازه کــم ب ــا ایــن ان ت
انــداز مــى کننــد. او در مطالعاتــش بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت کــه انســان هــا لــذت آنــى هــم اکنــون را بیــش تــر 
ترجیــح مــى دهنــد حتــى اگــر بداننــد بــا صبــورى خواهند 
توانســت پــول بیشــترى یــا زندگــى بهتــرى داشــته باشــند.                                                         
خاطــره اى جالب را "ریچارد تیلــر" از خودش تعریف میکند 
ــم  ــم گرفت ــار تصمی ــم ، یکب ــاى تدریس ــال ه ــل س : اوای
ــق  ــن طری ــرم و از ای ــجویانم بگی ــختى از دانش ــان س امتح
دانشــجویان زرنــگ ، متوســط و تنبــل کالس را شناســایى 
متوســط  و  بــود  نمــره   100 از  امتحــان  کنــم. 
نمــره کالس 72 شــد. دانشــجویان از امتحــان مــن بــه دلیل 
نمراتــى کــه گرفتنــد خیلــى ناراحــت و خشــمگین بودنــد . 
ــى  ــود خیل ــم ب ــاى اول تدریس ــال ه ــون س ــم چ ــن ه م
ترســیدم کــه نکنــد بــه علــت ایــن مســاله کارم را از دســت 
ــه بعــد  ــه ذهنــم خطــور کــرد و دفع ــا فکــرى ب بدهــم. ام
کــردم.  برگــزار  نمــره   137 از  را  امتحــان 
ــره  ــود. نم ــر ب ــخت ت ــى س ــان قبل ــان از امتح ــن امتح ای
متوسط کالس 70 درصد کل نمره شد یعنى عدد 96. اما این 
بــار نــه تنهــا دانشــجویان اعتــراض نکردنــد بلکــه خیلى هم 
خوشــحال بودنــد در حالیکــه متوســط نمــره حتــى از 

شـراره آتــش زمــزم
دانشجوى کارشناسى اقتصاد
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متوســط نمــره دفعه قبل کــه 72 درصد کل نمره بود کمتر شــده 
ــه دو دلیــل حداکثــر نمــره را از   ــود. تیلــر مــى گویــد :  مــن ب ب
137 در نظرگرفتم.  اول اینکه متوسط نمره کالس حدود 90 شد و 
برخى از دانشــجویان باالى 100 شــدند و ایــن نمرات آنها را خیلى 
خوشــحال کــرد. دوم ، تقســیم نمرات بر عــدد 137 چندان ســاده 
نبــود و حدســم ایــن بــود کــه بیشــتر دانشــجویان نمراتشــان را 
برحســب درصــد محاســبه نمــى کننــد. از دیــد یــک اقتصــاددان 
رفتــار دانشــجویان مــن ســازگار نمــى باشــد زیرا عقالنى نیســت 
درصــد)   70)  137 از   96 نمــره  از  کســى  کــه 
خوشحال شود اما از نمره 72 از 100 (72 درصد) ناراحت باشد. این 
مســاله نشــان مــى دهــد که فــرض عقالیــى رفتــار کردن انســان 
ــر و  ــى تیل ــاى تجرب ــه ه ــم درســت نیســت. " یافت ــدان ه چن
ــد  ــه رش ــن و رو ب ــوزه اى نوی ــت ح ــرى او، توانس ــش نظ بین

نمایــد خلــق  رفتـــــــارى  اقتصــاد  در  را 
مختلــف ابعــاد  بــر  شــگرفى  تاثیــر  کــه 

 تحقیقــات اقتــر عالم ســینما نیز بــه ایفا 
نقــش پرداختــه اســت. وى بــا 

شــرکت در فیلــم " رکــود 
بــزرگ " به عنــوان بازیگر، 

بحــران  موضــوع 
پیچیــده اقتصــادى 

ســال  در  جهــان 
هاى 2007 و 2008 
ــب  ــه مخاط را ب
ضیــح تو
ــد.  از  ــى ده  م
ــاب  ــه کت جمل
ــهور  ــاى مش ه
ریچــارد تیلــر 
ــه  ــوان  ب ــى ت م

کتاب " ســقلمه " 
کــرد.  اشــاره 

وى در ایــن کتــاب 
بررســى مــى کنــد کــه 

چگونــه ســازمان هــاى 
و خصوصــى 

ــود  ــراى بهب ــردم ب ــه م ــد ب ــى توانن ــى م ــر خصوص غی
تصمیمــات روزانــه شــان کمــک کنــد.  بــه عقیــده کمیته 
نوبــل ســقمله اصطالحــى اســت کــه ریچــارد ابــداع کــرده 
ــد  ــه ترفن ــرده ب ــردم کمــک ک ــه م ــن ب اســت و همچنی
هــاى تبلیغاتــى آگاه شــوند و از تصمیــم هــاى بــد 
اقتصادى پرهیز کنند.                                                

ــان  ــه بی ــا ب ــل اقتصــاد (ی ــزه نوب ــارى کــه جای ــن ب آخری
بهتــر جایــزه یــاد بــود علــم اقتصــاد) بــه دانشــمندى در 
ســال 2002  بــه  رســیده  رفتــارى  اقتصــاد  حــوزه 
و" دنیــل کانمــن " برمــى گــردد کــه همــکارى نزدیکى با 
تیلــر داشــت.  نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اقتصــاد رفتارى 
در دهــه هــاى اخیــر از جایــگاه خاصــى در نظریــه هــاى 
اقتصــادى برخــوردار بــوده اســت. توســعه و پیشــرفت ایــن 
رشــته  بیــش از هــر محقــق دیگــر 
مرهــون زحمــات، مطالعــات و 
ریچــارد  تحقیقــات 

تیلر است. 

بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــى و مذهبــى نزدیــک ایــران 
ــد حاصــل از  ــد درآم ــه بای ــه نظــر میرســد ک ــه ب وترکی
ــه هــم باشــد امــا چنیــن  گردشــگرى آن هــا نزدیــک ب
 6 رتبــه  در  گرفتــن  قــرار  بــا  وترکیــه  نیســت 
در جهــان درآمــد سرشــارى دارد و مقصــد نخســت 
گردشــگران ایرانــى اســت امــا ســهم ایــران از گردشــگرى 
جهــان کمتــر از 5/0 درصــد اســت. جــدا از ایــن 
تفــاوت در مــورد گردشــگرى متقابــل ایــن دو کشــورهم 
اســت. ترکیــه  نفــع  وبــه  نــدارد  وجــود  موازنــه 

ــرى ناآرامــى هــاى  ــا بهــره گی ــه در ســال 2011 ب ترکی
ــگرى  ــعه گردش ــه توس ــت ب ــى توانس ــاى عرب ــور ه کش
ــورهاى  ــگران کش ــیارى از گردش ــد بس ــردازد و مقص بپ
مصر،تونــس، یونــان و... را بــه ســمت ترکیــه تغییردهــد به 
همیــن دلیــل بعضــى انتظــار داشــتند به دلیــل نــا آرامى 
هــاى بــه وجــود آمــده در ترکیــه و در جریــان کودتــا در 
آن ایــران بتوانــد از موقعیــت اســتفاده کــرده و بــه جــذب 

گردشگران ترکیه بپردازد.
بر اســاس ســازمان جهانى گردشگرى ایران رتبه 10 جاذبه 
هــاى باســتانى و تاریخــى و رتبه 5 جاذبه هــاى طبیعى را 
ــا ایــن وجــود از لحــاظ بهــره بــردارى از ایــن  داراســت ب
منابــع در جایــگاه مطلوبــى قــرار نگرفتــه است.کشــور مــا 
از لحــاظ ویژگــى هــاى طبیعــى و اقلیمــى خــاص، آثــار 
ــوع و  ــم، تن ــن در راه ابریش ــرى و قرارگرفت ــى وهن تاریخ

توریست وپوشاك ایران وترکیه :              

مقدمه :
ــن  ــوان اثرگذارتری ــى ت ــه را م ــران وترکی ــور ای دو کش
کشــورها در خاورمیانــه دانست.کشــور ترکیــه بــه واســطه 
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــى و ای ــاس جغرافیای ــت حس موقعی
منابــع سرشــار انــرژى و مــواد معدنــى و همچنیــن 
ــاس-  ــوان حس ــه عن ــاى آزاد ب ــه دریاه ــى آن ب دسترس
تریــن و پــر اهمیــت تریــن کشــورها مــورد توجــه 
جهانیــان بــوده اند.ایــن دو کشــور مســلمان کــه در 
همســایگى یکدیگرنــد و فرهنگــى نســبتا مشــابه دارند با 
وجــود آنکــه هــر دو تحــت تاثیــر تحــوالت جهانى مشــابه 
چــون رونــد آزادســازى اقتصــادى بــوده انــد درطــى تاریخ 
ــعه  ــه توس ــد و در زمین ــوده ان ــى پیم ــاى متفاوت راه ه
اقتصــادى تفــاوت زیــادى دارنــد کــه در ادامــه بــه بعضــى 
پردازیــم. مــى  وصنعتــى  گردشــگرى  عوامــل 

عوامل گردشگرى :
ــک  ــوان ی ــه عن ــگرى ب ــت گردش ــان از صنع اقتصاددان
ــد و  ــى برن ــام م ــتغال زا ن ــرمایه و اش ــد س ــت مول صنع
معتقدند توســعه صحیــح گردشــگرى موجب افزایــش ارز 
ــى  ــات مختلف ــت از جه ــن صنع ــر ای ــود تاثی آورى میش
قابــل بررســى و مهــم اســت ماننــد فعــال شــدن فــرودگاه 
ــدات  ــش تولی ــل، افزای ــل ونق ــاى حم ــتم ه ــا و سیس ه
ــذارى  ــرمایه گ ــش س ــى و افزای ــى وصنعت ــى و بوم محل
ــات  ــل ســازى وســایر خدم ــل هت بخــش خصوصــى مث

مرتبط ..

الـهـــام  رفیـــعى 
دانشجوى کارشناسى اقتصاد
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وجــود چهــار فصــل و فرهنــگ اصیــل باعــث شــده بتوانیم 
ایــران را بــه عنــوان یکــى از گهــواره هــاى تمــدن
نمایــد. معرفــى  المللــى  بیــن  ســطح  در 

بــه گفتــه اردشــیر اوجــى 
ــرکل ســابق دفتــر آمــار و  مدی
برنامــه ریــزى ســازمان میــراث 
ــرار گرفتــن  فرهنگــى دلیــل ق
ترکیــه در رتبــه 6 جهانــى 
ــه  ــگرى نتیج ــه گردش درزمین
ــتمر و  ــالش مس ــه ت ــک ده ی

ــاد  ــراى ایج ــى ب ــاى اساس ــذارى ه ــرمایه گ ــق وس موف
بیــان  وى  اســت؛  گســترده  هــاى  زیرســاخت 
ــارد از  ــادل 33میلی ــدى مع ــالیانه درآم ــه س ــرد" ترکی ک
طریق جذب  35 تا 36 میلیون توریست داشته وبراى  5/1 
میلیــون نفــر امکانــات کارى فراهــم کــرده اســت و پیــش 
بینــى  مى شــود تــا ســال 2023 بــه  2برابر میــزان کنونى 
برســد و در مــورد وضعیــت گردشــگرى ایــران بیان داشــت 
بــه دلیــل اینکه مشــترى مدار نیســت وســالیق مشــتریان 
ورودى بــه ترکیــه را مــورد بررســى قــرار نــداده نتوانســته 
گردشــگران ترکیــه را جــذب و ســالیق آنهــا را شناســایى 
 4 هــاى  هتــل  وضعیــت  همچنیــن  و  کنــد 
و 5 ســتاره ى ایــران در وضعیــت مطلوبــى نیســت و تعــداد 
ــدى  ــد کن ــا رون ــه ب ــد ک ــه 400برس ــد از 130ب ــا بای آنه
درحــال انجــام اســت واز ســویى بایــد بخــش حمــل ونقــل 
و نوســازى نــاوگان هوایــى مــد نظــر قــرار گیــرد".

ازجملــه سیاســت هایــى که ترکیــه بــراى افزایــش و ارتقاء 
ــه  ــوان ب ــى ت ــد م ــى ده ــاى توریســتى انجــام م درآمده
ایجــاد تســهیالت در صــدور ویزا بــراى گردشــگران،کاهش 
عــوارض خروجــى، جــذب ســرمایه گــذارى هــاى داخلــى 
ــعه  ــات و توس ــا وتاسیس ــل ه ــاخت هت ــى درس وخارج
دانســت   ... و  گردشــگرى  حــوزه  در  آمــوزش 
قانــون  اجــراى  بــا  دولــت  همچنیــن 
tax free و ارزان ســازى قیمــت هــا بــا ترغیــب کــردن 
گردشــگران بــراى خریــد کاالهــاى ترکــى بــه رونــق تولید 
بخــش   185 از  صنعــت  ایــن  کنــد  مــى  کمــک 
اقتصــادى دیگــر حمایــت مــى کنــد و همچنیــن در ازاى 
ــاد  ــغلى ایج ــت ش ــر فرص ــراى 1  نف ــگر ب ــر11 گردش ه

میکند .
در ســال 2015 مخــارج مســتقیم بخــش گردشــگرى در 
ترکیــه حــدود %5 از تولیــد ناخالــص داخلى  و با احتســاب 
مشــارکت غیرمســتقیم ســفر و گردشــگر مشــارکت آن به 

حدود  %13 از تولید ناخالص داخلى مى رسد. 
ســرمایه گــذارى مســتقیم خارجــى در ترکیــه یــک عامــل 
مهــم و تاثیرگــذار در توســعه ســریع بخــش گردشــگرى 
ــد ــتمین مقص ــه هش ــه ب ــال 2014 ترکی ــوده و در س ب

 

ــگرى  ــى گردش ــازمان جهان ــاس س ــر اس ب
ایران رتبــه 10 جاذبه هاى باســتانى و تاریخى 
و رتبه 5 جاذبه هاى طبیعى را داراســت با این 
وجــود از لحــاظ بهــره بــردارى از ایــن منابع 
ــرار نگرفتــه اســت. ــى ق ــگاه مطلوب در جای

صنعت :
ــه صــورت  ــى باشــد ک ــه ازاى صادرات ــد ب ــا بای واردات م
مــى گیــرد بــا توجــه بــه ایــن کــه واردات تامیــن کننــده 
بخشــى از نیازهــاى جامعــه اســت عمــال واردات صــورت 
مــى گیــرد تــا کشــور بتوانــد بخشــى از نیازهــاى خــود را 
تامیــن مالــى کنــد بنابرایــن نفــس واردات اگــر از درون 
ــه ى شــکوفایى  ــه منزل ــه باشــد ب اقتصــاد نشــات گرفت
ــن  ــه پایی ــه ب ــا توج ــود ب ــى ش ــوب م ــادى محس اقتص
ــدرت  ــش ق ــر کاه ــن ام ــى ای ــورم جهان ــرخ ت ــودن ن ب
رقابــت تولیــدات داخلــى در مواجهــه بــا کاالهــاى 
وارداتــى خارجــى را بــه دنبــال دارد و ایــن کاهــش قدرت 
رقابــت اســت کــه بــه کشــور لطمــه مــى زنــد و در نهایت 

موجب کسادى مى شود.
ــس  ــز رئی ــواد صــدق آمی ــر اســاس ســخنان محمدج ب
مرکــز پژوهش هاى صنف اتحادیه پوشــاك "معموال براى 
ــران  ــه ای ــورى ب ــاك از کش ــزان واردات پوش ــه از می آنک
مطلــع شــویم بایــد بــه آمــار رســمى آن کشــور مراجعــه 
کنیــم چــرا کــه آمــار دقیقــى در اى رابطــه وجــود نــدارد 
ایــران  بــه  دالر  میلیــارد   5 ســالیانه  ترکیــه  و 
پوشــاك صادر مى کند که حدود %90آن قاچاق اســت بر 
اســاس آمــار رســمى گمــرك کشــور واردات پوشــاك از 
ــى  ــم نم ــون ه ــه 70 میلی ــران ب ــه ای ــورها ب ــه کش هم
از  ایــران  بــه  پوشــاك  واردات  باالتریــن  رســد." 

ترکیه و چین است.

تولیدکننــدگان داخلــى از واردات بــى رویــه پوشــاك گله 
مندنــد و معتقدنــد ایــن ورود بــى رویــه باعــث رکــود بازار 
کســب وکار آن هــا شــده و خیلــى از تولیــدى هــا را بــه 
ــه  ــا آن روب ــه ب ــرى ک ــکل دیگ ــانده، مش ــى کش تعطیل
روانــد تامیــن مــواد اولیــه اســت کــه تامیــن آن در ایــران 
بــه ســادگى انجــام نمــى شــود و هزینه تهیــه مــواد اولیه 
ــد  ــراى تولی ــات ب ــه مالی ــودن تعرف ــاد ب ــل زی ــه دلی ب
کننــدگان داخلــى گــران اســت و زمانــى کــه مــواد اولیــه 
گــران باشــد بالطبــع کاالى تولیــدى نیــز گــران اســت در 
ترکیــه    در  اولیــه  واردات  تعرفــه  کــه  صورتــى 
%7 اســت. یکــى از چالــش هایــى کــه صنعــت پوشــاك با 
ــین آالت  ــا و ماش ــتگاه ه ــردگى دس ــت فس آن روبروس
اســت کــه تمامــا وارداتــى بــوده و بایــد تعویــض شــود از 
طرفــى اگــر بتوانیــم وارد کنیــم تعرفــه هــاى گمرکــى 

بسیار باالست.
ــن  ــر ای ــاك ب ــت پوش ــدکاران صنع ــت ان ــى از دس بعض
ــا  ــد ب ــى بای ــد مل ــت از تولی ــراى حمای ــه ب ــد ک باورن
هــاى  بخشــودگى  هایــى چــون  روش  از  اســتفاده 
مالیاتى،کــم کــردن بعضــى از هزینــه هــاى تامیــن 
اجتماعــى، کاهــش نــرخ ســود و... بــه ایــن بخــش کمک 
شــود تــا هزینــه تمــام شــده کاهــش یابــد و ایــن صنعت 

رونق یابد.

ــل  ــان تبدی ــا در جه ــا و اجــالس ه ــش ه ــوب همای محب
ــداوم ســرمایه گــذارى مســتقیم  ــن باعــث ت ــه ای شــد ک
ــورت  ــه ص ــا ب ــش ه ــایر بخ ــر س ــر ب ــد. اث ــى ش خارج
ــه ورود  ــتقیم در نتیج غیرمس
ــور و  ــه آن کش ــگران ب گردش
ایــن صنعــت بــه  تقویــت 
ــرزى و درون  ــرون م صــورت ب
بــازار  شــد  باعــث  مــرزى 
ــر  ــن ام ــه از ای ــالك ترکی ام
متاثــر شــود وقیمــت ایــن 
ــا آن ســرمایه  ــه فزونــى گــذارد وهمــگام ب دارایــى هــا رو ب
گــذارى در مســتغالت را بــه دلیــل ســودآور شــدن افزایــش داد.
ــه نظــر صاحــب نظــران و آمــار و  ــا توجــه ب در ایــن جــا ب
ــه کمــک  ــه ترکی ــه ب ــى ک ــه بررســى دالیل ــا ب ــزارش ه گ
ــر  ــق ت ــران موف ــه ای ــگر نســبت ب ــرده در جــذب گردش ک

باشد مى پردازیم:

1_ امکانــات گردشــگرى: بــا توجــه به گــزارش ســازمان 
ــن  ــدى مناســب تری ــه بن ــى در رتب انجمــن اقتصــاد جهان
کشــورها بــراى گردشــگرى در ســال 2015 ایــران در 
رتبــه 97 وترکیــه در رتبه44 از میان 141 کشــور قرار گرفت 
ــزان  ــه هــاى اقتصــادى، می ــه جنب ــه بنــدى ب ــن رتب در ای
ارتبــاط بــا اقتصــاد جهانــى ،امنیت،وجــود زیرســاخت هــاى 
حمــل و  نقــل، ســالمت و بهداشــت  و مهیــا بــودن امکانات 

الکترونیک و... مورد توجه قرار گرفت.

2_ ضعــف بعضــى مدیــران کالن ایــران در صنعــت 
گردشگرى: براى شکوفایى این صنعت به برنامه ریزى هاى 

کوتاه مدت وبلند مدت متعددى نیازمندیم.

ــانى در  ــع انس ــعه مناب ــه توس ــه ب ــدم توج 3_ ع
صنعت گردشگرى: به طورى که بسیارى از کسانى که در این 
ــن  ــد تخصــص الزم در ای ــد فاق ــى کنن ــت م ــوزه فعالی ح
زمینــه انــد و یــا تحصیــالت غیرمرتبــط دارنــد و بــا دیــد 
تجــارى وارد شــده انــد کــه باعــث افزایــش هزینــه هــا شــده.

4_ تبلیغــات: بــا افزایــش نمایش ســریال هــاى تلوزیونى 
تــرك صنعــت توریســم افزایــش چشــم گیــرى داشــته و از 
ایــن طریــق بــه تبلیغــات پرداختــه ولــى در ایــران ســازمان 
هــا و نهــاد هــاى مرتبــط بــا ایــن صنعــت فعالیــت خاصــى 
ندارنــد و بعضــى گردشــگران بــه دلیــل عــدم آشــنایى بــه 
ایــران، آن را بــه عنــوان مقصــد خــود انتخــاب نمــى کننــد 
ــات  ــى و تبلیغ ــگ روان ــود جن ــل وج ــه دلی ــن ب همچنی
ــیر  ــر مس ــث تغیی ــران باع ــى از ای ــره منف ــى و چه منف

بسیارى از گردشگران مى شود.



فـاطمه موسـوى
دانشجوى کارشناسى اقتصاد

ــن  ــن و هیجــان انگیزتری ــى از پرطرفدارتری ــال، یک فوتب
ورزش هــاى دنیــا در ادوار مختلــف کــه امــروزه بــا اقتصاد 
پیونــد محکمــى خــورده و ایــن پیونــد، حیــات و بقــاى 
فوتبــال را رقــم زده اســت. اقتصــاد فوتبــال ویژگــى هایى 
خــاص خــودش دارد کــه مــى توانــد آن را از بــازار ســایر 

کاالها متمایز سازد. 

ــا  ــم ه ــداران تی ــال را طرف ــى از فوتب ــش مهم ــا بخ ام
تشــکیل مــى دهنــد. عمدتــا طرفــدار بــه فــردى تلقــى 
ــال  ــگاه فوتب ــه باش ــبت ب ــدت نس ــه بش ــود ک ــى ش م
ــى اش  ــواس دارد و زندگ ــب و وس ــه اش تعص موردعالق
ــال  ــادارى در فوتب ــن تعصــب مــى چرخــد. وف حــول ای
نســبت بــه بــازار ســایر محصــوالت بســیار بیشــتر اســت 
ــر خــروج از  ــه ســدى شــده دربراب ــن گزین ــه ای بطوریک
ــى کشــش  ــک الگــوى نســبتا ب ــع ی ــازار و درواق ــن ب ای
اســت. داده  شــکل  را  تقاضــا  بــه  نســبت 
از منابــع کســب درآمــد و ورود ســرمایه بــه یــک باشــگاه 
ــه  ــرد از جمل ــاره ک ــواردى اش ــه م ــوان ب ــى ت ــال م فوتب
فــروش بازیکنــان، اسپانســرها، حــق پخــش بــازى هــا از 
تلویزیــون، طرفــداران، مشــارکت در طــرح هاى بــزرگ و ...
ــارك  ــک م ــه ی ــداران ب ــد طرف ــش از ح ــادارى بی وف
ــش  ــد بخ ــا بتوانن ــگاه ه ــا باش ــده ت ــث ش ــارى باع تج
عظیمــى از ســرمایه خــود را از طریــق طرفــداران کســب 
کننــد. در ایــن مقالــه هدف بررســى چگونگى ورود ســرمایه 
ــت. ــگاه اس ــه درون باش ــداران ب ــوى طرف ــد از س و درآم

فــروش بلیــط: درآمــدى کــه از این طریــق عاید باشــگاه 
مــى شــود رابطــه ى مســتقیمى بــا میــزان محبوبیت هر 
تیــم دارد ؛ ایــن کــه هــوادار حاضــر اســت چــه مقــدار 
تیمــش  هــاى  بــازى  بلیــط  خریــد  بــراى  پــول 
ــن  ــد بیشــر در ای ــراى کســب درآم ــک روش ب بپردازد.ی
زمینــه تعییــن قیمــت هــاى مختلف بــراى جایــگاه هاى 
مختلــف ورزشــگاه اســت کــه باعــث مــى شــود تعــداد 
ــدى  ــف درآم ــرهاى مختل ــترى از قش ــداران بیش طرف
بتواننــد بــازى هــاى تیــم را از نزدیــک تماشــا کننــد. یک 
ــا،  ــط بازیه ــد بلی ــه خری ــداران ب ــب طرف ــراى ترغی راه ب
ــاى  ــدگان کارت ه ــراى دارن ــا ب ــت ه ــف در قیم تخفی
ایــران لیــگ  در  کــه  اســت  طرفــدارى  عضویــت 
گیــرد. مــى  قــرار  اســتفاده  مــورد 

مــدارس و آموزشــگاه ها: باشــگاه هاى بــزرگ معموال 
ــى  ــاح م ــى را افتت ــگا های ــد ،آموزش ــراى کســب درآم ب
کننــد کــه هزینــه ورود بــه آنهــا معمــوال زیــاد اســت و به 
ــن مــدارس  ــز بســتگى دارد. ای ــار باشــگاه نی ــام و اعتب ن
عــالوه بــر کســب درآمــد ، بــا پــرورش اســتعدادهاى برتر 

کمک زیادى به جذب بازیکن نیز میکنند.
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فــروش محصوالت باشــگاه به هــواداران: ایــن روش 
ــع کســب درآمــد باشــگاه  امــروزه یکــى از بهتریــن مناب
ــراى مثــال در انگلیــس فروشــگاه  هــاى بــزرگ اســت. ب
ــوازم  ــره اى بزرگــى وجــود دارد کــه فقــط ل هــاى زنجی
ورزشــى کــه بطــور انحصــارى بــراى طرفــداران منچســتر 
تولیــد مــى شــود را بفــروش مــى رســاند.این کار عــالوه 
ــى آورد  ــود م ــت بوج ــدار مطلوبی ــراى طرف ــه ب ــر اینک ب
باعــث مــى شــود فــرد بــه باشــگاه کمــک بزرگــى کــرده 
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــه حــال ب ــا ب ــران ت باشــد. در ای
چندانــى نشــده شــاید یکــى از از دالیــل آن نبــود قوانیــن 
و مقرراتــى بــراى انحصــارى بــودن تولیــد وســایل یــک 
باشــگاه اســت بطوریکــه چندیــن تولیدکننده ایــن کاالها 
را بــا کیفیــت هــاى نامناســب تولیــد و بــا قیمــت هایــى 
پاییــن تــر از اصــل آن بفــروش مــى رســانند و ســدى مى 

شوند دربرابر کسب درآمد باشگاه از این روش.

نمایش افتخــارات: یکــى از راه هاى جالبى کــه در اروپا 
بــراى کســب درآمــد باشــگاه ها مــورد اســتفاده قــرار مى 
گیــرد ، بــه نمایــش گذاشــتن افتخــارات باشــگاه در یــک 
مــوزه اســت.مثال باشــگاه یوونتــوس کــه اخیــرا بــا کســب 
موفقیــت هــاى پــى در پــى طرفــداران زیــادى را جــذب 
و  داخلــى  افتخــارات  مــوزه  توانســته  کــرده، 
ــس  خارجــى خــود را در ســال 2012 در ورزشــگاه آلیان
ــتقبال  ــورد اس ــوزه م ــن م ــد. ای ــاح کن ــوس افتت یوونت
چشــمگیرى قــرار گرفتــه بطوریکــه بــه یکــى از جاذبــه 
هــاى توریســتى ایتالیــا تبدیــل شــده اســت. جالب اســت 
بدانیــد ایــن موزه بعــد از بــرد یوونتــوس برابر بارســلونا در 
لیــگ قهرمانــان اروپــا توانســت رکــورد بازدیــد بیــش از 
ــرا  ــام ماج ــن تم ــى ای ــکند. ول ــر در روز را بش 3500 نف
ــه  ــوزه ب ــه از ورودى م ــدى ک ــر درآم ــالوه ب ــت و ع نیس
ــد  ــدون خری ــه ب ــتند ک ــرادى هس ــد اف ــگاه میرس باش
یــادگارى یــا اقــالم هــوادارى آنجــا را تــرك نمیکننــد و از 
ایــن طریــق نیــز درآمــد زیــادى عایــد باشــگاه مى شــود.



ــن  ــن و هیجــان انگیزتری ــى از پرطرفدارتری ــال، یک فوتب
ورزش هــاى دنیــا در ادوار مختلــف کــه امــروزه بــا اقتصاد 
پیونــد محکمــى خــورده و ایــن پیونــد، حیــات و بقــاى 
فوتبــال را رقــم زده اســت. اقتصــاد فوتبــال ویژگــى هایى 
خــاص خــودش دارد کــه مــى توانــد آن را از بــازار ســایر 

کاالها متمایز سازد. 

ــا  ــم ه ــداران تی ــال را طرف ــى از فوتب ــش مهم ــا بخ ام
تشــکیل مــى دهنــد. عمدتــا طرفــدار بــه فــردى تلقــى 
ــال  ــگاه فوتب ــه باش ــبت ب ــدت نس ــه بش ــود ک ــى ش م
ــى اش  ــواس دارد و زندگ ــب و وس ــه اش تعص موردعالق
ــال  ــادارى در فوتب ــن تعصــب مــى چرخــد. وف حــول ای
نســبت بــه بــازار ســایر محصــوالت بســیار بیشــتر اســت 
ــر خــروج از  ــه ســدى شــده دربراب ــن گزین ــه ای بطوریک
ــى کشــش  ــک الگــوى نســبتا ب ــع ی ــازار و درواق ــن ب ای
اســت. داده  شــکل  را  تقاضــا  بــه  نســبت 
از منابــع کســب درآمــد و ورود ســرمایه بــه یــک باشــگاه 
ــه  ــرد از جمل ــاره ک ــواردى اش ــه م ــوان ب ــى ت ــال م فوتب
فــروش بازیکنــان، اسپانســرها، حــق پخــش بــازى هــا از 
تلویزیــون، طرفــداران، مشــارکت در طــرح هاى بــزرگ و ...
ــارك  ــک م ــه ی ــداران ب ــد طرف ــش از ح ــادارى بی وف
ــش  ــد بخ ــا بتوانن ــگاه ه ــا باش ــده ت ــث ش ــارى باع تج
عظیمــى از ســرمایه خــود را از طریــق طرفــداران کســب 
کننــد. در ایــن مقالــه هدف بررســى چگونگى ورود ســرمایه 
ــت. ــگاه اس ــه درون باش ــداران ب ــوى طرف ــد از س و درآم

فــروش بلیــط: درآمــدى کــه از این طریــق عاید باشــگاه 
مــى شــود رابطــه ى مســتقیمى بــا میــزان محبوبیت هر 
تیــم دارد ؛ ایــن کــه هــوادار حاضــر اســت چــه مقــدار 
تیمــش  هــاى  بــازى  بلیــط  خریــد  بــراى  پــول 
ــن  ــد بیشــر در ای ــراى کســب درآم ــک روش ب بپردازد.ی
زمینــه تعییــن قیمــت هــاى مختلف بــراى جایــگاه هاى 
مختلــف ورزشــگاه اســت کــه باعــث مــى شــود تعــداد 
ــدى  ــف درآم ــرهاى مختل ــترى از قش ــداران بیش طرف
بتواننــد بــازى هــاى تیــم را از نزدیــک تماشــا کننــد. یک 
ــا،  ــط بازیه ــد بلی ــه خری ــداران ب ــب طرف ــراى ترغی راه ب
ــاى  ــدگان کارت ه ــراى دارن ــا ب ــت ه ــف در قیم تخفی
ایــران لیــگ  در  کــه  اســت  طرفــدارى  عضویــت 
گیــرد. مــى  قــرار  اســتفاده  مــورد 

مــدارس و آموزشــگاه ها: باشــگاه هاى بــزرگ معموال 
ــى  ــاح م ــى را افتت ــگا های ــد ،آموزش ــراى کســب درآم ب
کننــد کــه هزینــه ورود بــه آنهــا معمــوال زیــاد اســت و به 
ــن مــدارس  ــز بســتگى دارد. ای ــار باشــگاه نی ــام و اعتب ن
عــالوه بــر کســب درآمــد ، بــا پــرورش اســتعدادهاى برتر 

کمک زیادى به جذب بازیکن نیز میکنند.
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ــیک ــب کالس ــور مکت ــمیت وظه ــل آدام اس ــروت مل ث
اقتصــاد کالســیک نخســتین مکتــب اقتصــادى مــدرن 
شــناخته میشــود،که اســاس آن برپایــه ى اصالــت فرد در 
ــب  ــر مکت ــد. آغازگ ــاده ش ــان نه ــادى بنی ــور اقتص ام
اســمیت  آدام  ملــل  ثــروت  کالســیک،  اقتصــاد 
قلمــداد میشــود. ایــن مکتــب تــا میانــه ى قــرن 
ــاد  ــس اقتص ــا ورود مارک ــه ب ــود ک ــال ب ــم فع نوزده

نؤکالسیک جاى آن را گرفت.

آدام اسمیت :
آدام اســمیت فیلســوف اخــالق گراى اســکاتلندى اســت 
ــاد  ــدرن ی ــاد م ــم اقتص ــدر عل ــوان پ ــه عن ــه از او ب ،ک
میشــود. او فرزنــد یــک مشــاور حقوقــى برجســته بودکه 
در حــدود 4ســالگى توســط گروهــى از کولــى هــا 
ربــوده شــد؛ امــا پــس از زمــان کوتاهــى توســط عمــوى 
خــود نجــات یافــت. از جملــه اســتادان وى هاچســون و 
را  هاچســون  اســمیت  کــه  بودنــد  هیــوم  دیویــد 
نامیــد. کــرد)  فرامــوش  نبایــد  کــه  (هاچســونى 

کتاب ثروت ملل :
مباحــث اقتصــادى تــا پیــش از انتشــار ثــروت ملــل آدام 
اســمیت، عمدتــا گرایــش بــه قضــاوت در مــورد عملکــرد 
ــه  ــل اقتصــادى. از جمل ــه تحلی ــا ب اقتصــادى داشــت ت
مهمتریــن ویژگــى کتــاب ثــروت ملــل آدام اســمیت این 
اســت کــه ، معانــى عمیــق را بــه زبانــى ســاده و روشــن، 
درچارچــوب دانشــى وســیع از جامعــه و تاریــخ بــا کالمى 
ــه  ــا نگــرش تحلیلــى، منســجم و نظاممنــد ب ســاده و ب
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــد وب ــان میکن مباحــث اقتصــادى بی
ویژگــى یــک نظریــه اقتصــادى تدویــن گشــت؛ شــاید به 
همیــن علــت بــود کــه آدام اســمیت را بــه عنــوان پــدر 
علــم اقتصــاد لقــب نهادنــد. از جملــه اصــول مهمــى کــه 
ــروى  ــه ارزش نی ــورد بررســى قرارگرفت ــاب م ــن کت درای
کاراســت و نــه ســرمایه دارى وهمچنیــن در ایــن کتــاب، 
نــام  بــه  مفهومــى  از  اســمیت 
"دســت نامرئــى،" اســتفاده کــرد کــه بــا حداکثــر کــردن 
هرگونــه  بــه  نیــاز  بــدون  شــخصى  منافــع 
تعــادل  ســوى  بــه  را  بازارهــا  خارجــى  مداخلــه 

طبیعى حرکت میدهد.

خالصه اى ازمطالب و نکات مهم 
کتاب ثروت ملل:

1. اجــاره زمیــن، مــزد کارگــر و ســود ســرمایه ســه منبع 
اصلى تمام درامدها است.

2. ارزش کاال، کارى اســت کــه بــر روى آن انجــام مــى شــود.

3. قیمــت حقیقــى هرچیــز یعنــى هزینــه ى حقیقى که 
بــراى بدســت آوردن یــک چیــز شــخص پرداخــت مــى 
کنــد، عبارتســت از از رنــج و زحمــت به دســت آوردن آن.
4. ارزش کارکارگر را مزد کارگر و سود کارفرما تشکیل مى دهد.

5.کار به صورت مولد و غیرمولد وجود دارد، کارمولد: کارى 
را که ارزش موضوع را که مشمول آن کاراست را باال مى برد.

ــا  ــه ب ــا زر و ســیم بلک ــه ب ــان ، ن ــروت جه ــى ث 6. تمام
نیــروى کار خریــدارى شــد و ایــن اهمیــت کار و تــالش اســت.

7. پولــى کــه بــا بهــره وام داده میشــود همیشــه از طــرف 
وام دهنده سرمایه تلقى میشود.

8. اسمیت کشورهاى مختلف را ازنظر تقسیم کار، مبادله، 
ارزش کار، قیمت کاال و... مورد بررسى قرار میدهد .

ــى و  ــدات داخل ــن تولی ــت بی ــازار آزاد و رقاب ــاد ب 9. ایج
ــه  ــد اســت ک ــاب معتق ــن ب ــن درای ــى و همچنی خارج
اســرار صنعتــى را مــى تــوان بــراى مــدت طوالنــى تــر از 

اسرار بازرگانى حفظ کرد.
ــد  ــى توانن ــان نم ــت هایش ــه دول ــورهایى ک 10 . کش
بازارهــاى بــزرگ خارجــى بــراى صنعتگــران خــود ایجاد 
کننــد ، خیلــى بهتــر اســت کــه دولــت هایشــان رو بــه 
ــت  ــراى دول ــت ب ــن جه ــد و از ای ــى آورن ــز صادرات جوای
حداقــل دخالــت وجــود دارد بــه ایــن صــورت کــه تنهــا 
ــدات  ــت، تمهی ــوق مالکی ــال حق ــه اعم ــد محــدود ب بای
شــود. عمومــى  تربیــت  و  تعلیــم  و  ملــى  دفــاع 

11. علــت صلــى افزایــش ســرمایه در یــک جامعه،صرفــه 
جویــى اســت، نــه کار. در حقیقــت کار چیــزى رافراهــم 
و  انباشــته  را  آن  جویــى  صرفــه  کــه  میســازد 

ذخیره کرده است.
12. تقسیم درست و صحیح کار

13. ظهور نظام فؤدالى و تحول آن به نظام سرمایه دارى

ثروت ملل، آدام اسمیت 
زهرا چتر سیمابو ظهور مکتـب کالسیــک

دانشجوى کارشناسى اقتصاد
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